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Aprendizado 

 

Do mesmo modo que te abriste à alegria  

abre-te agora ao sofrimento  

que é fruto dela  

e seu avesso ardente. 

 

Do mesmo modo  

que da alegria foste  

ao fundo  

e te perdeste nela  

e te achaste  

nessa perda 

deixa que a dor se exerça agora 

sem mentiras 

nem desculpas  

e em tua carne vaporize  

toda ilusão 

 

que a vida só consome 

o que a alimenta.  

 

 

Ferreira Gullar 
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RESUMO 

Morais, F. A. (2012). Trabalho emocional e estratégias de autorregulação em motoristas 
de transporte público. (Dissertação de Mestrado) Instituto de Psicologia, Universidade 
Federal da Bahia, Bahia, Salvador. 

Há cerca de duas décadas, renovou-se o interesse pelas relações entre emoções e 

trabalho. O gerenciamento emocional, o autocontrole e a habilidade de relacionamentos 

interpessoais passaram a ser valorizados e requeridos pelas organizações. Nesse 

contexto, surge o conceito de trabalho emocional para fazer referência ao manejo do 

estado emocional ou da sua expressão para atender a regras de expressão emocional da 

organização ou ocupação. Entretanto, os estudos sobre esse fenômeno ainda são escassos 

na literatura nacional, sobretudo na ocupação de motoristas de transporte coletivo 

urbano. O presente estudo investigou as relações entre demandas de trabalho emocional, 

estratégias de regulação emocional e bem-estar psicológico em motoristas de ônibus. 

Participaram do estudo dez motoristas, todos do sexo masculino, com idade entre 28 e 49 

anos, e tempo de serviço que variou de 2 a 24 anos, empregados de uma empresa 

prestadora de serviços na região metropolitana de Salvador (BA). Foram adotadas 

estratégias metodológicas de natureza qualitativa que possibilitassem riqueza de detalhes 

das situações envolvidas no cotidiano de trabalho de motorista, identificação de 

demandas de trabalho emocional e caracterização dos tipos de estratégias de regulação 

emocional utilizadas nas diversas situações. Técnicas de observação livre e entrevistas 

em profundidade serviram de base para a coleta de dados. Identificaram-se cinco 

categorias de demandas de trabalho emocional: de usuários, dos colegas de trabalho, do 

trânsito, da organização e contextuais. Usuários e colegas de trabalho se apresentaram 

com fontes de eventos ambíguos, pois ora despertavam emoções positivas e forneciam 

suporte social, contribuindo para o bem-estar psicológico dos motoristas, ora 

despertavam emoções negativas, ao causar conflitos e agir de forma agressiva, 

demandando dos trabalhadores autocontrole emocional. Tempo de serviço e duração da 

jornada de trabalho são variáveis importantes no uso de estratégias superficiais ou 

profundas. O tipo da estratégia utilizada sugere haver uma relação com o bem-estar 

psicológico, já que os motoristas que mais fizeram uso de estratégias superficiais, como a 

supressão, sinalizaram menor bem-estar psicológico. 

Palavras-chave: Trabalho emocional. Regulação emocional. Bem-estar psicológico. 

Motorista.   
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ABSTRACT 

Morais, F.A.(2012). Emotional labor and self-regulation strategies in public 
transportation drivers. (Master's Dissertation) Instituto de Psicologia, Universidade 
Federal da Bahia, Bahia, Salvador. 

 

Interest in the associations between emotions and work has been renewed over the last 

two decades. Emotion management, self-control, and interpersonal skills have been 

valued and required by organizations. In this context, the concept of emotional labor 

emerged as a way of referring to the management of the emotional state or the 

management of its expression in order to follow the rules for expressing emotions set by 

the organization or occupation. However, studies about this phenomenon are still scarce 

in the national literature, particularly in regard to city public transportation drivers. The 

present study investigated the associations between emotional labor demands, emotion 

regulation strategies, and psychological well-being in bus drivers. Participants in the 

study were ten male drivers, aged between 28 and 49, with length of serviço varying 

from 2 to 24 years. All of them were employed by a serviço provider company in the 

metropolitan area of Salvador, Bahia. Qualitative methodology strategies were adopted 

in order to carefully describe the everyday situations involved in the driver's work, to 

identify the emotional labor demands, and to characterize the types of emotion regulation 

strategies used on varied occasions. Free observation techniques and in-depth interviews 

were used to gather data. Five emotional labor demands were identified: users, 

colleagues, traffic, organization, and context. Users and colleagues were shown to be 

sources of ambiguous events because they triggered positive emotions and provided 

social support contributing to the driver´s psychological well-being, and they also 

triggered negative emotions causing conflicts and acting aggressively, demanding that 

workers use emotional self-control. The length of serviço and the duration of the 

workday are important variables in the use of superficial or deep strategies. It is 

suggested that the type of strategy used is related to psychological well-being since the 

drivers who used superficial strategies more often were more likely to report less 

psychological well-being.  

Keywords: Emotional labor. Emotion regulation. Psychological well-being. Bus driver. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta é uma investigação sobre o trabalho emocional e o uso de estratégias de regulação 

emocional em motoristas de transporte público e se insere na linha de pesquisa 

“Indivíduo e trabalho: processos micro-organizacionais”. 

O interesse pelo tema surgiu a partir de minha atuação profissional junto a 

motoristas de transporte coletivo da região metropolitana de Salvador, na Bahia. Nesse 

período, percebi que pouca atenção era dada aos processos emocionais e afetivos desses 

trabalhadores. Apesar de suas falas serem carregadas de emoções (raiva, lamentações, 

ansiedade, tédio, alegrias) e de ser notória a constante interação com eventos afetivos, 

seus e de outras pessoas (colegas de trabalho e usuários dos serviços), o aspecto 

emocional na realização do trabalho não era valorizado e reconhecido. Além disso, 

observei que o esforço e os recursos dos empresários e das empresas se direcionavam 

para o processo operacional, mesmo quando o foco dos investimentos era a prevenção de 

acidentes e a saúde do trabalhador. 

Há cerca de duas décadas, percebe-se, na literatura, o ressurgimento do interesse 

pelas relações entre emoção e trabalho, tendo em vista a necessidade de atender 

satisfatoriamente às novas exigências ocupacionais e organizacionais típicas de uma 

sociedade de serviços (por exemplo, Diefendorff & Richard, 2003). Essa sociedade 

caracteriza-se por uma preocupação bastante acentuada com a qualidade do atendimento 

e a fidelização de clientes. Nesse contexto, as habilidades interpessoais e o 

gerenciamento das emoções revelam-se como elementos cruciais para o bom 

desempenho profissional (Goleman, 2001).  

Essas novas exigências demandam do trabalhador o gerenciamento das emoções 

para expressar o que é compatível com as regras organizacionais e, a partir do uso dessas 

estratégias de regulação emocional, alcançar as metas e os resultados esperados, 

fenômeno denominado por Hochschild (1979) de trabalho emocional. O processo de 

regulação emocional, por sua vez, é mais amplo, não restrito ao ambiente laboral, e se 

refere ao gerenciamento da expressão emocional e dos estados afetivos para modificar a 

experiência pessoal (Gondim & Borges-Andrade, 2009; Gross, 1998). 
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Estudos sobre o impacto das emoções no ambiente laboral tendem a concordar que 

as emoções desempenham papel central nos comportamentos, nas inter-relações e nos 

processos cognitivos que se desenvolvem no contexto de trabalho (por exemplo, Gondim 

& Sirqueira, 2004). Nessa mesma perspectiva, Lopes, Grewal, Kadis, Gall e Salovey 

(2006) apontam que o gerenciamento das emoções pode contribuir para o êxito do 

desempenho no trabalho, ao favorecer as relações positivas, a efetividade das equipes, o 

desenvolvimento de capital social, a regulação emocional, o manejo de estresse e o ajuste 

às mudanças organizacionais. 

Enfim, a percepção da emoção como disfuncional para o desempenho no trabalho 

tem sido substituída gradativamente por uma percepção de que os estudos sobre emoções 

podem contribuir para a compreensão da gestão organizacional, da gestão da diversidade 

cultural, do desempenho organizacional e da saúde do trabalhador (Barsade & Gibson, 

2007; Gondim & Sirqueira, 2004; Lopes et al., 2006). A emoção e seu gerenciamento 

estão presentes desde o trabalho operacional até o gerencial, destacando-se mais em 

ambientes que exijam a interação humana. 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação [CBO], o motorista realiza 

a atividade de dirigir ônibus “acionando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o 

no itinerário, segundo as regras de trânsito, para transportar passageiros dentro de uma 

localidade ou longa distância” (Brasil. Ministério do Trabalho e do Emprego. [CBO], 

s.d). Não obstante, dentre as atribuições dos motoristas de ônibus público, é possível 

pontuar a necessidade de autogerenciar seus estados emocionais, seja devido à interação 

contínua com os usuários do serviço, às demandas levantadas pela situação de trânsito, às 

situações de violência a que estão submetidos, seja em função das expectativas da 

organização. Esse autogerenciamento emocional pode permitir, portanto, a realização de 

seu trabalho, garantindo segurança aos usuários e preservando sua saúde e bem-estar. 

Essa situação ilustra o questionamento de  Guy e Newman  (2004) e Newman, Guy 

e Mastracci (2007) sobre os aspectos organizacionais em relação à descrição de cargos. 

Segundo esses autores, as descrições de cargos e avaliações de desempenho privilegiam 

as responsabilidades formais do trabalhador, focando nas tarefas cognitivas e ignorando 

o componente emocional. E, por ser o trabalho emocional um componente “invisível”, 

interpretado como uma manifestação natural, inerente ao indivíduo, acaba por não ser 

reconhecido ou recompensado no ambiente laboral. Em investigação realizada por Bhave 

e Glomb (2009), é suscitada a questão de haver ou não benefícios pecuniários ao se 
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realizarem atividades com alto nível de trabalho emocional. Ou seja, não há recompensa, 

reconhecimento ou valorização do trabalhador que autogerencia seu estado emocional 

para a realização eficiente de seu trabalho. Compreende-se, a partir desses estudos, que 

uma descrição de cargos que contemple o fator emocional demandado da ocupação e sua 

recompensa através de ganhos pecuniários poderia revelar o reconhecimento do uso da 

emoção pelo trabalhador na realização de seu trabalho. 

No Brasil, as pesquisas que abordam o tema do trabalho emocional e 

autorregulação são escassas, em especial sobre motoristas de ônibus. Os estudos 

nacionais com motoristas têm geralmente enfatizado as condições de trabalho e suas 

consequências para o trabalhador, como estresse, riscos e doenças ocupacionais 

(Battiston, Cruz & Hoffmann 2006; Bigattão, 2005; Paes-Machado, Levenstein, 2002; 

Teixeira & Fischer, 2008). Na literatura internacional, essa temática se encontra mais 

presente em organizações militares, companhias aéreas e com profissionais de saúde 

(Boyle, 2005; Hochschild, 1983; Zammuner & Galli, 2005). 

Essas considerações demonstram a lacuna existente na literatura e, principalmente, 

no contexto nacional quanto à realização de trabalho emocional e autogerenciamento dos 

estados emocionais, especialmente no que se refere à ocupação investigada neste estudo: 

motorista de transporte coletivo. A investigação sobre a temática do trabalho emocional 

nas diversas ocupações também se mostra relevante por possibilitar o entendimento do 

fenômeno nos diversos contextos, com o fortalecimento da teoria, assim como por 

favorecer a aplicação prática de estratégias capazes de beneficiar os trabalhadores e, 

consequentemente, as organizações e a sociedade. Assim, o presente estudo se propõe a 

responder a seguinte questão de pesquisa: Quais as demandas de trabalho emocional 

existentes no transporte público e que estratégias de autorregulação favorecem a 

preservação do bem-estar psicológico do motorista de ônibus coletivo? 

Nesse ponto, é oportuno apresentar a estrutura geral desta dissertação, que está 

organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, serão apresentados os conceitos 

referentes aos temas investigados, suas distinções conceituais, a operacionalização e os 

principais resultados encontrados em outros estudos. No segundo capítulo, será 

apresentada a delimitação do objeto de estudo e o método, com o detalhamento dos 

procedimentos de coleta e análise de dados. No terceiro capítulo, serão apresentados e 

discutidos os resultados encontrados. Por último, no quarto capítulo, expõem-se as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO I  

 

Este capítulo é divido em três tópicos e tem por objetivo possibilitar a compreensão dos 

fenômenos abordados neste estudo. Inicialmente é apresentado o processo psicológico 

básico da emoção destacando sua função e relação com regulação emocional. Em 

seguida é definido o conceito de trabalho emocional, suas características e seus efeitos 

para o trabalhador e organização através dos resultados encontrados em estudos 

empíricos. Na seção seguinte é definido o conceito de regulação emocional e são 

apresentadas as principais estratégias de autorregulação. Por último é apresentada a 

definição de bem-estar psicológico e suas relações com trabalho emocional e 

autorrregulação encontrados na revisão de literatura. 

 

1 TRABALHO EMOCIONAL, AUTORREGULAÇÃO E BEM-ESTAR 

    PSICOLÓGICO 

 

 

A emoção é um dos processos psicológicos básicos mais complexos e difíceis de explicar 

e investigar (Fernández-Abascal & Jiménez Sánchez, 2010; Mauss & Robinson, 2009). É 

um processo ativado cada vez que se identificam mudanças significativas no ambiente 

interno ou externo, movido pela percepção das pessoas, sendo, assim, um processo 

altamente adaptativo (Fernández-Abascal & Jiménez Sánchez, 2010; Ruys, Stapel & 

Aarts, 2011). Por ser adaptativo, tem alta plasticidade e capacidade para se desenvolver e 

mudar através da aprendizagem e experiências pessoais. Dessa forma, possibilita a 

modulação das próprias respostas emocionais, o desenvolvimento de novas emoções e a 

antecipação de novas respostas, com os objetivos de prevenir situações emocionais ainda 

não desencadeadas e dar respostas mais rápidas e pontuais frente a uma situação concreta 

(Fernández-Abascal & Jiménez Sánchez, 2010).  

Por essas características, as emoções cumprem um importante papel na 

sobrevivência da espécie, por prepararem o organismo para agir eficazmente frente às 
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demandas do ambiente, mobilizando a energia necessária e conduzindo comportamentos 

a objetivos determinados (função adaptativa). Além disso, funcionam como motivadoras 

de comportamento (função motivacional) e possuem função social importante, por 

informarem os estados internos e as intenções pessoais, provocando respostas das outras 

pessoas nas interações sociais e garantindo a continuidade de relações satisfatórias (Frija, 

1986, citado por Bonfim, 2008; Gondim & Siqueira, 2004).  

De acordo com Fernández-Abascal e Jiménez Sánchez (2010), emoção é um 

conceito utilizado para descrever e explicar os efeitos produzidos por um processo 

emocional encarregado de analisar situações significativas para a pessoa, realizar 

interpretação subjetiva dessas situações em função da sua história de vida, da expressão 

emocional desse processo, da preparação para ação e das alterações fisiológicas 

experimentadas. A resposta emocional é primeiramente desencadeada pela percepção 

(inconsciente ou consciente) das pessoas que avaliam o evento e acionam um conjunto 

coordenado de respostas fisiológicas e comportamentais (John & Gross, 2004; Ruys et 

al., 2011). Assim, a resposta emocional a um evento ou estímulo não é estática ou fixa, 

uma vez que depende da percepção e interpretação dada pelo indivíduo.  

Para compreender o fenômeno da emoção, também é necessário diferenciar seu 

conceito de outros que, muitas vezes, são utilizados como sinônimos no senso comum, 

como afeto, humor e sentimento. Tomando como referência a distinção entre emoção e 

seus correlatos em revisão realizada por Snyder e Lopez (2009) e Bonfim e Gondim 

(2010), a emoção é uma reação específica, intensa e de início rápido a eventos 

particulares e de curta duração; é uma reação fisiológica e corporal do indivíduo frente às 

mudanças no ambiente (interno ou externo), no momento presente. São estados 

passageiros que tendem a despertar reações comportamentais. O afeto é concebido como 

uma categoria ampla, que abarca as emoções, os sentimentos, os humores e o 

temperamento. O humor é um estado de ânimo, com duração maior que a da emoção e 

do afeto, podendo durar vários dias; é instável e modificado por eventos externos. O 

sentimento é a experiência subjetiva da emoção, referindo-se a uma avaliação 

(componente cognitivo) que o indivíduo realiza no momento em que enfrenta 

determinada situação e experimenta determinadas reações fisiológicas e 

comportamentais. Assim, a compreensão dos estados emocionais se mostra complexa 

por englobar aspectos biológicos, cognitivos e sociais.  
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De acordo com Fernández-Abascal & Jiménez Sánchez (2010), parece existir um 

consenso com relação às dimensões capazes de diferenciar as emoções. Essas emoções 

poderiam, então, ser divididas em três grupos com características bipolares: 1) valência 

afetiva, que permite identificar as emoções em função da valência positiva ou negativa; 

2) ativação, que permite identificar as emoções em termos de intensidade das mudanças 

fisiológicas; e 3) controle, que permite identificar as emoções em função de quem 

domina a situação, o indivíduo ou a situação desencadeante. 

As emoções ainda são separadas em dois grandes grupos, as emoções primárias e 

as emoções secundárias, ou sociais. As emoções primárias, também conhecidas como 

emoções discretas, emergem logo nos primeiros momentos de vida. O conjunto de 

emoções secundárias emerge mais tarde no indivíduo como fruto da socialização e das 

capacidades cognitivas, ou seja, na medida em que ele amadurece seus mecanismos e 

estruturas neurais, e se desenvolve através da aprendizagem, da própria história de vida, 

dos processos de interação social. Assim, as emoções sofrem influencia da cultura e do 

ambiente em que o indivíduo está inserido, os quais indicarão que emoções sentir e como 

expressá-las nos diferentes contextos, regulando, assim, o comportamento humano e 

mantendo a ordem social (Gondim & Estamiana, 2010). Essas regras emocionais 

implícitas ou explicitas são moldadas e transmitidas nos grupos sociais (família, religião, 

locais de trabalho) e reforçadas pela influência da mídia (Fineman, 2001). Então, os 

indivíduos se autorregulam para expressar emoções adequadas, buscando atender às 

expectativas e regras sociais, garantindo, assim, o bem-estar.  

 

 

1.11.11.11.1 Trabalho emocional 

 

Esta pesquisa utiliza como suporte teórico o conceito de trabalho emocional 

desenvolvido por Hochschild (1979). A autora o define como o manejo de um estado 

afetivo ou de sua expressão para atender a regras de expressão emocional da organização 

ou ocupação. Para tal, o trabalhador deve saber que emoções são esperadas, aceitáveis e 

inaceitáveis em determinados contextos, para poder realizar o trabalho emocional 

(Gondim, 2011). O trabalho emocional seria, então, o esforço realizado pelo trabalhador 

para expressar ou sentir emoções não espontâneas com o objetivo de atender às 



18 
 

demandas de trabalho e alcançar suas metas. Essa teoria considera o trabalho para além 

de seus aspectos físicos, demandas sensório-motoras e cognitivas; inclui-se, aqui o 

aspecto emocional.  

A teoria do trabalho emocional desenvolvida por Hochschild (1979) surge em meio 

às teorias sociais do fenômeno das emoções, ao se interessar pelo tema das demandas 

ocupacionais e organizacionais de manifestação de afetos no contexto de trabalho. A 

princípio, essa autora desenvolveu sua teoria inspirada no trabalho de Goffman (1959, 

citado por Zapf, 2002), ao defender que, em praticamente toda interação social, as 

pessoas interpretam papéis e formam impressões.  

A teoria de trabalho emocional de Hochschild foi desenvolvida após a percepção 

da autora de que, em muitos tipos de empregos do setor de serviços, os trabalhadores 

eram obrigados a gerenciar seus sentimentos e a expressar suas emoções obedecendo às 

regras de expressão da empresa, a qual, então, definia as emoções que as pessoas 

deveriam sentir ou expressar para os outros (Hochschild, 1979). Assim, de acordo com 

Diefendorff e Richard (2003) e Hochschild (1979), indivíduos em ocupações de serviços 

frequentemente têm de respeitar as regras de expressão emocional consideradas 

necessárias pela organização para realizar suas atividades e ter bom desempenho. 

Zammuner e Galli (2005) alertam que não é apenas no setor de serviços que acontece o 

trabalho emocional: médicos e enfermeiros, por exemplo, são requisitados a expressar 

emoções positivas na maior parte do tempo, a mostrarem-se empáticos com os pacientes 

e, em certos momentos, expressar emoções negativas (noticias de adoecimento e 

falecimento, por exemplo). Aos empregados da “linha de frente”, como recepcionistas, e 

requisitado expressar emoções positivas (como simpatia). Em suma, a especificidade do 

setor e a natureza do trabalho são variáveis cruciais na predição e requisição do trabalho 

emocional. 

Hochschild (1979) concebe os afetos como processos moldados pela aprendizagem 

social e pelas estruturas sociais e culturais. Centra sua atenção no controle das emoções, 

na expressão facial e nos sentimentos, alertando para a valorização do gerenciamento das 

emoções na atualidade, principalmente para as organizações do setor de serviços 

(Diefendorff & Richard, 2003; Gondim, 2011). Sua teoria propõe a relação entre emoções e 

desempenho no trabalho, em que é requerido do empregado o gerenciar as emoções e 

sentimentos para atender às expectativas e demandas da organização. Estabelece, então, 
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uma relação de troca entre o empregado e a organização e enfatiza a emoção como um 

dos objetos dessa relação.  

A expressão emocional apropriada passa a ser percebida como fundamental para os 

resultados positivos das organizações, a satisfação dos clientes e o bem-estar dos 

trabalhadores. Dessa forma, desconstrói-se o antagonismo entre razão e emoção, 

passando a ser dado um importante papel ao pensamento nos processos de regulação 

emocional e bem-estar (Gondim, 2011). Portanto, a teoria do trabalho emocional retira 

da esfera privada o processo de regulação emocional, levando-o à esfera de domínio 

público. Além disso, suscita a questão de que, para a realização do trabalho, cabem ao 

trabalhador o manejo adequado de seus sentimentos e a expressão de suas emoções, além 

das habilidades e competências técnicas.  

Outros autores também teorizaram sobre o trabalho emocional. Ashforth e 

Humphrey (1993) definiram o trabalho emocional como o ato de demonstrar emoções 

apropriadas, regulado por um processo intrapsicológico. Esses autores enfatizaram o 

comportamento publicamente observável na investigação do trabalho emocional, mas 

também sugeriram que esse conceito deve englobar os sentimentos internos, ou não 

observáveis, destacando duas razões para isso: a primeira é que, em diversas profissões, 

faz parte da identidade social e profissional sentir emoções genuínas; a segunda é que 

muitas dessas pessoas falseiam suas emoções quando não conseguem senti-las (Zapf, 

2002). Diferentemente de Hochschild, esses autores concebem o trabalho emocional de 

forma mais positiva, ao compreenderem que ele é parte integrante da vida em sociedade, 

exigindo respostas individuais e adaptativas assim como ocorre em toda relação social. 

Morris e Feldman (1996) definem genericamente o trabalho emocional como o ato 

de expressar emoções desejáveis pela organização durante a prestação de serviços. Para 

esses autores, o trabalho emocional é definido como o esforço, o planejamento e o 

controle necessários para expressar emoções desejadas pela organização durante a 

relação interpessoal, havendo regras que determinam quando e como as emoções devem 

ser expressas. Sugerem ainda que esse conceito é composto por quatro dimensões:  

a) Frequência com que se demonstra a expressão emocional adequada. Essa 

dimensão parte do pressuposto de que o cliente se torna mais propício a negociar com a 

organização quando se estabelecem laços afetivos de confiança e respeito através dos 

comportamentos emitidos pelos empregados. Caracteriza-se como um importante 

indicador de trabalho emocional, mas não pode ser avaliada isoladamente, uma vez que a 
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frequência apenas não é capaz de capturar o planejamento, o controle ou a habilidade 

necessária para regular e expressar as emoções.   

b) Atenção às regras de exibição das emoções. Essa dimensão parte do pressuposto 

de que quanto maior a atenção às regras de exibição, maior energia psíquica e esforço 

físico serão demandado aos trabalhadores. Essa dimensão deve considerar a duração e 

intensidade da exibição. Quanto maior a duração e intensidade, maior o esforço e maior 

o trabalho emocional.   

c) Variedade das expressões emocionais requeridas.    

d) Dissonância emocional. É gerada como resultado da expressão de emoções 

desejadas pela organização, quando não são genuinamente sentidas pelo trabalhador.  

Conclui-se que, à medida que esses fatores aumentam, exige-se maior esforço do 

trabalhador para gerenciar as próprias emoções. Assim, frequência, intensidade das 

interações, variedade das emoções requeridas e habilidade de manejar a dissonância 

emocional impactam no esforço de realização do trabalho emocional e no bem-estar.  

Hochschild (1983) e Morris e Feldman (1996) destacam três características 

principais do trabalho emocional. Primeira: o trabalho emocional acontece na interação 

face a face, ou voz a voz, com clientes. Segunda: a expressão das emoções influencia as 

emoções das outras pessoas, suas atitudes e comportamentos. Por fim, a expressão das 

emoções deve obedecer a certas regras. Essas regras de expressão são denominadas de 

demandas do trabalho emocional.  

De acordo com Grandey (2000), o trabalho emocional pode ser definido de várias 

maneiras, mas há um consenso de que ele possui dois componentes, externo e o interno. 

O componente externo se refere às regras de exibição emocional exigidas no trabalho, ou 

seja, demandas de trabalho emocional (por exemplo, é requisitado a vendedores que 

tratem seus clientes com entusiasmo e cortesia). A dissonância emocional seria o 

componente interno, um estado emocional, e se refere ao grau de incongruência entre os 

sentimentos vividos e os expressos e resultam em um estado desagradável de tensão 

(Hülsheger & Schewe, 2011). 

 A dissonância emocional pode ocorrer de duas formas: através da incongruência 

entre as emoções sentidas e as regras de exibição (expectativas da sociedade ou da 

organização), e as regras pessoais (as próprias expectativas da pessoa quanto às emoções 
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que deveriam ser sentidas) (Diefendorff & Gosserand, 2003). E esses diferentes tipos de 

conflito emocional podem levar a desempenhos de trabalho emocional e consequências 

distintas. Além disso, o grau de incongruência determina quanta atenção e quanto 

esforço são necessários para exibir as emoções adequadamente (Diefendorff & 

Gosserand, 2003; Mann, 2005; Morris & Feldman, 1996). Hochshild (1983) alerta que a 

dissonância cria um estado de desconforto ou tensão no indivíduo, gerando 

consequências negativas, como insatisfação no trabalho e desajustes, baixa autoestima, 

estresse e depressão. 

Diefendorff & Gosserand (2003) consideram que as organizações, ao desejarem 

que seus empregados exibam emoções particulares no trabalho (regras de exibição), 

devem especificar claramente as demonstrações emocionais desejadas. Segundo esses 

autores, se as regras de exibição forem muito genéricas ou vagas, diferentes tipos de 

manifestações emocionais poderão ser consideradas apropriadas pelos trabalhadores, 

pois eles não têm clareza do que é esperado. Já se a regra de exibição for específica, 

haverá maior probabilidade de os empregados expressarem o que é desejado pela 

organização, limitando-se a essas expressões, o que pode causar mais consequências 

negativas ao trabalhador. Os autores ainda destacam que as regras especificas de 

expressão podem estar mais relacionadas com o melhor desempenho para a organização, 

uma vez que são metas de atendimento mais provável. No entanto, elas podem afetar 

negativamente os indivíduos devido às restrições que colocam sobre a expressão 

emocional, exigindo maior esforço e autocontrole dos trabalhadores. 

Assim, durante a interação face a face, ou voz a voz, com o cliente, requisita-se do 

trabalhador a expressão adequada das emoções. Então, o trabalho emocional acontece 

quando o trabalhador percebe que seu estado afetivo não está coerente com a situação ou 

com as regras convencionadas pela organização ou ocupação. E essa dissonância 

emocional gera um estado de desconforto capaz de motivar o indivíduo a modificar seu 

estado afetivo, conduzindo-o a utilizar estratégias de regulação emocional.  

Nessa situação, o trabalhador inicia um processo de regulação da emoção, 

buscando expressar as emoções aceitáveis nas diversas ocasiões, com o objetivo de 

atender às expectativas da organização ou da ocupação. Assim, ao realizar o trabalho 

emocional, o estado afetivo apresentado pode não corresponder ao que é sentido pelo 

trabalhador. O trabalho emocional envolve o uso de estratégias para expressar a emoção 

requerida. As principais são as estratégias de ação superficiais, que se referem à 
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expressão de emoções adequadas sem que tenha sido modificada a experiência 

emocional, e as estratégias de ação profunda, em que o indivíduo se propõe a modificar a 

experiência interna para expressar a emoção requerida. Tais estratégias serão mais 

detalhadas no tópico sobre regulação emocional. O trabalho emocional, portanto, visa a 

garantir o êxito do desempenho nas atividades laborais e à manutenção do emprego 

(Bonfim & Gondim, 2010; Gondim & Borges-Andrade, 2009; Hochschild, 1979). 

Em estudo realizado por Totterdell e Holman (2003) com 18 empregados de call 

center, em que o autor se propôs a testar o modelo de trabalho emocional desenvolvido 

por Grandey (2000) e explicar como os empregados de atendimento ao cliente regulavam 

suas emoções em resposta a diferentes eventos de trabalho, foram encontrados resultados 

interessantes sobre os antecedentes do trabalho emocional, ou os motivos que levam o 

trabalhador a regular suas emoções. O autor observou que os eventos emocionais 

negativos motivaram o uso de estratégias de autorregulação e que eles eram provenientes 

tanto das relações com clientes como daquelas desenvolvidas com colegas de trabalho. 

Quando os eventos negativos eram desencadeados na relação com clientes, os 

trabalhadores recorriam mais ao uso estratégias superficiais – como simular certas 

emoções – do que quando eram oriundos das relações com colegas de trabalho.  

Ainda com relação aos antecedentes do trabalho emocional, em um estudo 

realizado com enfermeiros, Mann (2005) observou que muitos deles buscavam expressar 

emoções adequadas a seu trabalho simplesmente porque se identificavam com ele e por 

acreditarem que isso faz parte da tarefa de cuidador, e não apenas por ser uma regra de 

exibição da organização. Ou seja, querem oferecer um carinho autêntico ao paciente por 

sentirem que essa é uma habilidade desejável a seu papel. No entanto, observaram que o 

desejo de sentir certas emoções não exclui a realização do trabalho emocional e não se 

mostra suficiente para gerar emoções genuínas. Ou seja, é possível haver dissonância 

emocional mesmo quando o trabalhador revela o desejo de sentir e expressar suas 

emoções em conformidade com as regras de expressão. E, para dar conta dessa demanda, 

lançam mão de estratégias superficiais, como simular emoções. 

Ao estudar o trabalho emocional, outro aspecto importante diz respeito às 

diferenças de gênero. Em revisão realizada por Erickon e Ritter (2001), os autores 

perceberam que as mulheres suprimem emoções negativas e exibem emoções positivas, 

enquanto os homens mostram-se mais habilidosos em fazer o contrário. 
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Em investigação realizada por Hochschild (1983) sobre as diferenças de gênero em 

ocupações com demanda de trabalho emocional, a autora encontrou que quase 50% dos 

empregos ocupados por mulheres são de alta demanda, em comparação com apenas 25% 

dos empregos ocupados por homens. Esses resultados poderiam levar à conclusão de que 

a maioria dos postos de trabalho com alta demanda de trabalho emocional é destinada às 

mulheres. Glomb, Kammeyer-Mueller e Rotundo (2004), no entanto, sugerem haver 

ocupações com alta demanda para ambos os sexos, ao analisarem 15 profissões e dados 

de empregos nos EUA. Constataram que existe, de fato, um maior numero de homens 

dominando ocupações específicas com alta demanda de trabalho emocional (por 

exemplo, polícia, motoristas de ambulância, agentes penitenciários) e outras dominadas 

por mulheres (por exemplo, assistentes sociais, enfermeiros). Assim, é possível concluir 

que há empregos com alta demanda de trabalho emocional, tanto masculinos como 

femininos.  

Em outra investigação, Bhave e Glamb (2009) propõem-se a verificar as possíveis 

relações entre trabalho emocional e as variáveis gênero e salários, através de um estudo 

longitudinal, no qual objetivaram examinar a dinâmica de salários de homens e 

mulheres, para determinar se haveria retornos diferentes na realização de trabalho 

emocional. Obteve-se como resultado que os homens sofrem penalidades salariais em 

cerca de 6% do salário ao migrarem para ocupações com maior demanda de trabalho 

emocional. Esse estudo pode sugerir que a realização do trabalho emocional não é levada 

em consideração ou não se mostra relevante na estruturação de planos de cargos e 

salários, como já foi apontado por  Guy e Newman (2004) e Newman et al. (2007). Essas 

considerações podem revelar que, embora a literatura reconheça a importância do 

gerenciamento das emoções no trabalho, isso não se reflete na prática de gestão das 

organizações.  

Outras investigações sobre o trabalho emocional se pautaram na posição 

hierárquica ocupada pelo trabalhador. Em geral, os resultados encontrados em pesquisas 

empíricas reforçam a suposição de que as pessoas que ocupam cargos mais altos tendem 

a ter maior controle sobre a realização do trabalho emocional e relatam experimentar 

mais sentimentos positivos, enquanto os ocupantes de outros cargos tendem a ter menor 

controle sobre a gestão de suas emoções e relatam experimentar emoções mais negativas, 

como ansiedade (Erickson & Ritter, 2001; Gondim, 2011; Gondim, & Lima & Álvaro, 

2006; Gondim et al., 2010).  
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Em resumo, o trabalho emocional é um processo ativo de gestão da emoção que 

ocorre no ambiente laboral para atender a demandas da organização e gerar bom 

desempenho no trabalho e estabilidade no emprego. Embora o trabalho emocional seja 

um tema recente, com aproximadamente vinte anos, já se observa uma robusta teorização 

e pesquisas empíricas sobre o tema. Algumas conclusões ou considerações são arriscadas 

por alguns autores, mas ainda não é possível considerá-las conclusivas. Muitas das 

investigações atuais sobre o tema se propõem a identificar os antecedentes e 

consequentes do trabalho emocional. Os antecedentes seriam os motivadores da 

realização do trabalho emocional, os quais, como já foi apresentado anteriormente, 

podem ser considerados como demandas provenientes da organização e da ocupação, 

eventos emocionais e tipos de emoção. Por consequentes, consideram-se os efeitos 

produzidos pelo trabalho emocional, que podem impactar os indivíduos, a organização e 

a sociedade.  

 

 

1.1.1 Os efeitos do trabalho emocional 

 

Existem duas tradições de estudos sobre os aspectos consequentes do trabalho 

emocional. A primeira está pautada na investigação sobre trabalho emocional, bem-estar 

e resultados para o trabalhador, enquanto a segunda percebe o trabalho emocional como 

uma dimensão do comportamento organizacional. As pesquisas pautadas nessa segunda 

tradição enfatizam a influencia desse construto na eficácia organizacional e no ganho 

financeiro, e estão geralmente relacionadas aos efeitos positivos para a organização 

(Diefendorff & Gosserand, 2003; Erickson & Ritter, 2001). O presente estudo, objeto 

desta dissertação, optou pela exploração do trabalho emocional e seus resultados para o 

trabalhador. 

A literatura aponta tanto efeitos positivos como negativos do trabalho emocional 

para o trabalhador e para a organização. A diversidade dos pontos de vista sobre o 

impacto do trabalho emocional está em processo de amadurecimento e revela a 

necessidade de se aprofundar a teoria e desenvolver novas investigações teóricas e 

empíricas sobre o tema (Bonfim & Gondim, 2010). 
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Algumas pesquisas revelam que o trabalho emocional pode produzir consequências 

negativas e disfuncionais para os trabalhadores (Hochschild, 1983; Moris & Fildman, 

1996). Hochschild (1983) alerta sobre os riscos para a saúde e o bem-estar que o uso 

prolongado de estratégias de ação superficial pode provocar no trabalhador, como, por 

exemplo, fingir sentir alegria ou prazer em realizar determinada tarefa para colegas de 

trabalho ou chefia. O uso de estratégias superficiais, em que a pessoa deve expressar 

afetos que não está sentindo no momento, pode exigir maior recurso pessoal ou provocar 

mais mal-estar do que nas situações que o trabalhador recorre a estratégias de ação 

profunda (procura modificar os estados internos para manifestar emoções de forma 

adequada) (Srivastava, Tamir, McGonical, John & Gross, 2009). De acordo com 

Grandey (2000), a experiência da dissonância emocional e o esforço em regular as 

emoções podem esgotar os recursos emocionais e cognitivos dos trabalhadores e, assim, 

trazer prejuízos a seu bem-estar. 

Como efeitos negativos para o trabalhador, constata-se uma associação do trabalho 

emocional com a síndrome de burnout e com a alienação, verificando-se certa 

dificuldade para perceber quando se está expressando o que se sente ou quando se está 

simulando. Erickson e Ritter (2001) investigaram como a gestão da emoção afeta o 

burnout, a falta de autenticidade e o bem-estar, com a participação de 822 trabalhadores 

de 152 ocupações diferentes. Dos resultados foi possível concluir que a vivência de 

emoções positivas reduz o sentimento de burnout, enquanto agitação (raiva, irritação e 

nervosismo) o aumenta. Esses dados podem revelar que os efeitos negativos para o 

trabalhador podem estar relacionados à natureza da emoção experimentada e gerenciada. 

A experiência de emoções positivas estaria mais relacionada ao bem-estar. 

No estudo realizado por Totterdell e Holman (2003), que analisou as 

consequências do trabalho emocional em trabalhadores de call center, os resultados 

foram semelhantes. Revelaram que os eventos emocionais negativos se mostraram como 

antecedentes mais eficazes para a realização do trabalho emocional, através do uso de 

estratégias de ação profunda ou superficial. As estratégias de ação superficial eram mais 

utilizadas quando os eventos emocionais negativos aconteciam com os clientes, e não 

com colegas de trabalho. Os resultados revelaram ainda que o uso dessas estratégias 

estava relacionado à exaustão emocional, o que apoia a tese de que o uso de estratégias 

mais primitivas, como a supressão da emoção, demanda maiores recursos e provoca 

maiores custos ao trabalhador (Hochschild, 1983; Grandey, 2000). Esse estudo concluiu 

ainda que a estratégia de ação profunda estava mais associada à demanda de exibição de 
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emoções positivas e justifica o fato de que, em comparação com as estratégias de ação 

profunda, as de ação superficial são incapazes de manter elevados níveis de expressão de 

emoções positivas. 

 Também é possível relacionar o trabalho emocional com o desenvolvimento de 

doenças psicossomáticas que afetam a ativação cardiovascular e causam efeitos 

negativos de longo prazo (Garcia, Martinez & Salanova, 2007). Esses fatores podem ser 

desencadeados devido a um manejo inadequado das emoções. Morris e Fildman (1996) 

sugerem ainda que o trabalho emocional pode estar associado à alta exaustão e à 

dissonância emocional. Essa associação pode desencadear uma menor satisfação no 

trabalho, reforçando, assim, o pensamento inicial de Hochshild (1983) de que o trabalho 

emocional é capaz de reduzir o estado de bem-estar do trabalhador.  

Um estudo conduzido por Mann (2005), com 35 enfermeiros, observou que o 

trabalho emocional também pode estar relacionado com o nível de estresse percebido na 

interação com o outro e com índices de estresse diário dos trabalhadores. Além disso, 

apontou que intensidade mais profunda nas interações e maior variedade de emoções 

vividas foram relacionadas com alto trabalho emocional, e a ação superficial mostrou-se 

como preditora mais importante do trabalho emocional do que a ação profunda. Nessa 

perspectiva, a realização do trabalho emocional, com a manifestação de emoções não 

sentidas pelo trabalhador para atender às suas demandas de trabalho, com interações 

sociais de grande intensidade e duração, pode se apresentar como fator de risco para a 

saúde e bem-estar subjetivo e psicológico. 

Alguns autores enfatizam a importância do suporte social na realização do trabalho 

emocional. Gondim e Borges-Andrade (2009) encontraram, em sua revisão de literatura, 

estudos que sugerem que o suporte de supervisores e colegas cria um clima favorável no 

trabalho, facilitando o adequado gerenciamento emocional em situações estressantes. 

Alguns estudos fornecem evidências de que os empregados que percebem maiores níveis 

de apoio social no trabalho tendem a relatar níveis mais baixos de tensão em resposta ao 

trabalho emocional (Zapf, 2002). Assim, esse apoio social recebido pelos trabalhadores 

poderia atenuar os efeitos negativos do trabalho emocional.  

O estudo realizado por Kinman, McFall e Rodriguez (2011) com 188 trabalhadores 

do clero, encontrou associação significativa entre trabalho emocional e sofrimento 

psiquico (caracterizado como depressão, ansiedade, memória, problemas de sono e falta 

de concentração), revelando que esse sofrimento impacta no atendimento das demandas. 
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Revelou ainda que o apoio social da familia, da comunidade e de colegas de trabalho se 

mostrou benigno ao trabalhador, sendo associado a maiores níveis de bem-estar. Esses 

resultados podem fortalecer a ideia de que o suporte social pode funcionar como 

mediador na realização do trabalho emocional, atenuando seu efeito sobre o indivíduo.  

Também é possível relacionar o trabalho emocional com efeitos positivos para o 

trabalhador. Alguns estudos apontam nessa direção e revelam que esse efeito pode 

ocorrer nas situações em que o trabalho emocional compõe a identidade profissional, e 

quando as emoções requeridas surgem de forma espontânea (Moreno-Jiménez, Gálvez, 

Rodrigues-Cavajal & Garrosa, 2010). Do mesmo modo, isso ocorre quando ele produz 

satisfação com o trabalho e aumento da autoestima do trabalhador através dos contatos 

sociais estabelecidos no desempenho da função, o que faz com que o elemento da 

interação social nos postos de trabalho torne esses trabalhos atraentes para alguns 

indivíduos (Bhave & Glomb, 2009). Essas evidências são mais facilmente relacionadas 

quando o trabalhador possui recursos emocionais capazes de responder às demandas 

emocionais da organização e (ou) da ocupação e quando o empregado não experimenta 

dissonância emocional (Garcia et al., 2007). Totterdell e Holman (2003) encontrou, em 

seu estudo com teleatendentes, que os empregados que recorrem a estratégias de ação 

profunda (portanto, não experimentam a dissonância ou conseguem reduzi-la) revelam 

maior sentimento de realização pessoal, enquanto a ação superficial diminui esse 

sentimento.  

Essas consequências pessoais acabam por repercutir nas organizações tanto de 

forma positiva como negativa (Bonfim & Gondim, 2010). Elas podem implicar tanto a 

diminuição do rendimento em ocupações com alta demanda emocional, como a área de 

vendas, como em melhoria de desempenho, quando o vendedor revela maior rendimento 

ao conquistar o cliente e efetuar maior número de vendas. Também pode aumentar a 

rotatividade e o absenteísmo se não houver satisfação do empregado com a ocupação 

(Garcia et al., 2007). 

Como consequência positiva para a organização, tem-se a amortização do efeito de 

alguns estressores laborais, como a sobrecarga e os conflitos no trabalho. O trabalho 

emocional pode também melhorar as relações interpessoais no trabalho ao tornar as 

relações mais previsíveis (Garcia et al., 2007).  

Essas controvérsias quanto aos efeitos do trabalho emocional sobre a satisfação do 

empregado sugerem ser essa uma relação complexa, revelando que, em alguns níveis, a 
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exigência emocional pode mostrar-se prazerosa e, em outros níveis, onerosa. Embora se 

verifique um vasto número de pesquisas, na literatura, que buscam relacionar o bem-

estar com outros fatores, percebe-se que esses modelos não fornecem mecanismos 

causais ou explicativos sobre como ocorrem essas relações (por exemplo, como certas 

regras de exibição levam ao burnout).   

 

 

1.2 Regulação emocional 

 

A regulação emocional compõe uma dimensão importante do trabalho emocional, 

pois, para realizar esse trabalho, o indivíduo precisa regular suas emoções a fim de torná-

las compatíveis com o que é esperado pela organização. Nesta pesquisa, é utilizado o 

modelo de regulação emocional desenvolvido por Gross (1998). A regulação emocional 

é então definida como a habilidade de o indivíduo gerenciar e modificar a experiência e a 

expressão emocional a fim de alcançar determinado objetivo (Gross, 1998; Matsumoto, 

Nakagawa & Yoo, 2008). Por meio dela, os indivíduos autogerenciam seu estado afetivo, 

informam seus estados internos e intenções, influenciam o estado afetivo e o 

comportamento de outros indivíduos durante o processo de interação social, e acabam 

por ser influenciados por eles (Matsumoto et al., 2008). É um processo consciente, 

inconsciente, automático e controlado de mudança da expressão emocional e dos estados 

internos (Gross, 1998; Loewenstein, 2007) e envolve tanto o controle, a inibição de 

emoções, como sua expressão. A regulação emocional está, de certa forma, relacionada 

ao conceito de coping. Mas esses conceitos se distinguem principalmente pelo fato de o 

coping estar ligado ao enfrentamento de situações e eventos de vida considerados 

estressantes, enquanto a regulação emocional ocorre diante de eventos emocionais 

positivos e negativos, visando, principalmente, a minimizar o impacto das emoções 

negativas e maximizar as positivas, estando, assim, atrelada ao bem-estar e apresentando 

uma perspectiva desenvolvimental nas fases de vida da pessoa (Gross & John, 2003).  

A ação regulatória consciente da emoção exige que o indivíduo identifique o 

estado emocional desejável e se engaje em algum tipo de ação, através de pensamentos 

ou comportamentos, para reduzir a diferença entre o seu estado afetivo atual e o 

desejável (Diefendorf & Gosserand, 2003; Lane, Beedie, Stanley & Devonport, 2011). 
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De acordo com Gross e Thompson (2007), a necessidade de uma ação regulatória afetiva 

surge quando a emoção se mostra disfuncional, ou seja, quando é do tipo errado, surge 

na hora errada ou ocorre em nível errado de intensidade. Para Zammuner e Galli (2005), 

a regulação é requerida quando se experimentam conflitos emocionais com relação às 

normas internalizadas, ao contexto, ou quando se experimenta a dissonância emocional. 

Assim, quando uma discrepância entre a expressão emocional ou  sentimento genuíno e a 

regra de exibição emocional (interna ou externa) é detectada, o indivíduo recorre a 

estratégias de autorregulação, visando a diminuir essa inconsistência ou dissonância 

emocional experimentada e, assim, reduzir a tensão provocada por ela.  

Segundo Zammuner e Galli (2005), a regulação emocional pode influenciar todos 

os componentes da experiência emocional: avaliação, reação fisiológica e expressão. 

Pode também influenciar o antecedente da emoção (por exemplo, quando a pessoa evita 

um evento por saber que ele irá despertar emoções indesejáveis) e o consequente dela 

(por exemplo, quando a pessoa desiste de agir por vingança). 

O processo de regulação emocional ocorre tanto para emoções negativas quanto 

para positivas. Embora a predominância do processo autorregulatório se volte para as 

emoções negativas, os indivíduos também gerenciam suas emoções positivas. De acordo 

com Nelis, Quoidbach, Hansenne e Mikolojczak (2011), a regulação de emoções 

positivas mostra-se relevante para o bem-estar e o desenvolvimento humano por ter o 

potencial de ampliar a atenção e a cognição, potencializando, assim, os recursos 

pessoais. Ainda de acordo com esses autores, embora já se reconheça esse papel das 

emoções positivas, ainda se observa uma escassez de pesquisas que investiguem a 

regulação desse tipo de emoção. Por outro lado, a baixa capacidade de gerenciar 

adequadamente as emoções traz consequências negativas para as pessoas, pois pode 

provocar prejuízos à saúde mental e física, às relações sociais e ao desempenho 

profissional (Gross & Levenson, 1997; Hoschchild, 1978, 1983). 

Gross e Levenson (1997) distinguem quatro formas de regulação: regulação para 

diminuir ou aumentar emoções negativas e regulação para diminuir ou aumentar 

emoções positivas. Segundo esses autores, a regulação para diminuir emoções negativas 

é a mais comum. De acordo com Nelis et al. (2011), as emoções positivas podem ser 

reguladas de três formas: sub-regulada (quando se pretende diminuir uma emoção), 

mantida (quando se deseja prolongar o efeito de um evento positivo), ou super-regulada 

(quando se deseja potencializar uma emoção).  
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A capacidade de regular a emoção é aprendida em um contexto de interações 

sociais, onde se destaca o papel da família, da escola e do trabalho, que é crucial para o 

sucesso na manutenção e no gerenciamento das relações interpessoais (Matsumoto et al., 

2008), no atendimento das expectativas sociais, na evitação do sofrimento pessoal e na 

manutenção da saúde física e psíquica (Gondim & Borges-Andrade, 2009). Assim, o 

indivíduo precisa expressar emoções compatíveis com as desejadas ou aceitas pela 

sociedade ou grupo social a que pertence, revelando que conhece e respeita as normas 

sociais e evitando conflitos ou situações constrangedoras. Por exemplo, numa situação de 

velório, exige-se que a pessoa expresse emoções de tristeza e pesar e se mostre solidária 

ao sentimento de perda do outro. 

Como a emoção tem um forte componente social, o processo de regulação 

emocional pode ser facilitado ou prejudicado pela forma como os outros avaliam seus 

sentimentos. Através da interação social, os indivíduos são capazes de compreender e 

aprender como e que emoções devem ser expressas. Esse processo de interação ajuda o 

indivíduo a justificar e a compreender seus próprios sentimentos, facilitando, assim, o 

aprendizado de novas estratégias de regulação com a adoção daquelas mais adaptativas 

(Thompson & Meyer, 2007).  

O gerenciamento e o controle da emoção ocorrem em tempo integral e em todos os 

ambientes (Goleman, 2001), com o objetivo de favorecer o bem-estar subjetivo do 

indivíduo (Loewenstein, 2007).  Mas a capacidade de regular a emoção é limitada 

(Loewenstein, 2007). Há situações em que o individuo não consegue gerenciar suas 

emoções ou a sua expressão genuína, ou até mesmo a intensificação se mostra 

necessária, como, por exemplo, numa situação de violência ou embate, em que ele deve 

manifestar emoções negativas como raiva e mobilizar-se para garantir a sobrevivência, 

situação comum na pré-história. 

Segundo Niedenthal et al. (2006, apud Gondim, 2011), existem cinco motivações 

principais para regular as emoções: a primeira é uma perspectiva hedônica, em que se 

recorre à regulação como forma de evitar a falta de prazer e de prolongar o prazer; a 

segunda tem o objetivo de melhorar o desempenho pessoal; a terceira é de ordem social, 

em que se busca regular as emoções visando ao estabelecimento ou à continuidade de 

relações positivas com os outros; a quarta é relativa à proteção social, quando os 

indivíduos buscam se proteger de reações indesejáveis e despertar a solidariedade dos 

outros; a quinta é o manejo de impressões sociais, no qual o indivíduo teme ser avaliado 
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negativamente e passa a evitar expressar sentimentos de insegurança. Cada motivação 

dessa irá direcionar a escolha da estratégia. Pesquisas recentes têm demonstrado que os 

indivíduos também procuram regular suas emoções com fins instrumentais (Tamir, 2009; 

Tamir, Chiu, & Gross, 2007; Tamir, Mitchell, & Gross, 2008), como ocorre na 

realização do trabalho emocional, quando a organização procura  recompensar seu 

empregado por apresentar a emoção desejada, oferecendo-lhe promoções, 

reconhecimento profissional ou estabilidade no emprego. Assim, se o indivíduo acredita 

que a expressão de emoções positivas em seu trabalho poderá ajudá-lo a alcançar suas 

metas, ele poderá ser motivado a regular suas emoções na direção esperada. 

Os indivíduos diferem consideravelmente no uso das estratégias de regulação 

emocional, e há evidências de que as diferenças individuais têm implicações nos afetos, 

na regulação das emoções, no bem-estar e nas relações sociais (Gross & John, 2003). Em 

estudo realizado por Nelis et al. (2011) com 360 mulheres e 121 homens, para validação 

da escala de regulação emocional (ERP-R) que explora as emoções positivas e negativas 

e as diferenças individuais, os resultados apontaram para a importância das diferenças 

individuais no tipo de emoção sentida e na estratégia de autorregulação utilizada. 

Observou-se que os homens tiveram pontuações mais altas que as mulheres para as 

estratégias que diminuem as emoções negativas, o que pode ser influência do processo 

de socialização na questão de gênero, no cumprimento da máxima “os homens não 

choram”. As pessoas com os mais altos escores de afabilidade mostraram-se mais 

propensas a expressar emoções positivas, talvez porque experimentassem mais relações 

positivas.  

De acordo com Augustine e Hemenover (2008), existem, aproximadamente, mais 

de trezentos tipos de estratégias de autorregulação possíveis. Os autores propõem um 

tipo de classificação dos processos de regulação emocional distinguindo-as em 

estratégias cognitivas e comportamentais. São exemplos de estratégias cognitivas o uso 

de pensamentos positivos e de estratégias comportamentais ações como fazer algo 

agradável de forma intencional para modificar a experiência emocional.  

Gross (1998) propõe dois grandes grupos de estratégias de regulação emocional: 

com foco no antecedente e com foco no consequente. As estratégias focadas nos aspectos 

antecedentes (ou profundas, na terminologia de Hochschild, 1979) são aquelas utilizadas 

antes da resposta emocional ser eliciada e podem ser classificadas da seguinte forma: 

seleção da situação, atenção posicionada e reavaliação cognitiva. As focadas no 
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consequente (ou superficiais, na terminologia de Hochschild, 1979) acontecem após a 

emoção ter sido eliciada e têm como principal objetivo atenuar o impacto emocional 

quando não é mais possível evitar o seu surgimento. Nesse caso, o indivíduo tenta 

modificar seu estado fisiológico e a expressão da emoção. Elas compreendem as  

seguintes táticas: supressão e intensificação da emoção, modificação da situação (Gross, 

1998, Loewenstein, 2007; Gondim & Borges-Andrade, 2009; Gondim, 2011). Outra 

estratégia focada nos aspectos consequentes é o compartilhamento social das emoções, o 

que propicia o suporte social e a possibilidade de comparações sociais (Gondim, 2011; 

Gondim & Borges-Andrade, 2008). 

Diefendorff e Gosserand (2003) consideram que o tipo de regulação emocional 

utilizado tem relação com a possibilidade de o evento afetivo ocorrer de forma esperada 

ou inesperada. Para os autores, quando o evento é inesperado e é forte a reação 

emocional, os indivíduos tendem a adotar estratégias de ação superficial, como simular a 

emoção desejada. No entanto, quando o evento é esperado, os indivíduos podem usar as 

estratégias de regulação de forma mais proativa, evitando a ocorrência da dissonância 

emocional, e também recorrer a estratégias de ação profunda, na tentativa de mudar o 

que realmente sente. Por exemplo, antes de uma reunião importante, em que o indivíduo 

deseja expressar emoções positivas, ele poderá recorrer a estratégias de relaxamento 

(comportamental), voltando o pensamento para situações (cognitivas) que evoquem 

emoções mais positivas, e tais estratégias poderão ajudá-lo a sentir realmente emoções 

positivas, e não apenas expressá-las.  

Cada estratégia merece atenção especial quanto à sua definição, delimitação e seu 

reconhecimento na vida prática. Portanto, elas serão apresentadas de forma detalhada a 

seguir. 

a) Estratégias emocionais focadas nos aspectos antecedentes da resposta (estratégias 

de ação profunda): 

• Reavaliação cognitiva: refere-se à regulação da experiência emocional através da 

alteração do conteúdo dos próprios pensamentos após uma emoção ter sido provocada, 

ou da reavaliação dos estímulos que eliciaram a emoção (Matsumoto et al., 2008), 

modificando-se, assim, a percepção do evento emocional. Envolve a forma de pensar 

sobre determinada situação, de modo a diminuir seu impacto negativo (Gross, 1998). A 

reavaliação pode ocorrer por quatro vias: negociação, reinterpretação positiva ou 

negativa da situação, comparação do que se sente com o que sentem os demais que se 
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encontram em situações similares e reavaliação do acontecimento para atenuar o impacto 

emocional (Gondim, 2011). Estudos sobre esse processo sugerem que ele está associado 

com um maior compartilhamento das emoções, com a proximidade dos relacionamentos 

e com maior suporte social (John & Gross, 2004; Matsumoto et al., 2008). Em curto 

prazo, essa estratégia diminui a intensidade da emoção negativa (Gross, 1998) e, em 

longo prazo, tem sido associada a resultados positivos em termos afetivos e sociais 

(Nelis et al., 2011). 

•  Seleção da situação: consiste na evitação de situações, pessoas ou eventos 

considerados difíceis, que despertam emoções indesejáveis, ou aproximação das que 

despertem emoções desejáveis. Dessa forma, há pessoas que evitam atividades ou 

funções que as aproximem de um evento considerado aversivo para elas, como falar em 

público, por exemplo, enquanto outras as desejariam, por acreditar que desempenhariam 

bem esse papel. 

• Modificação da situação: consiste em expressar emoções intencionais, buscando, 

com isso, modificar o curso de ação já iniciada. Por exemplo, isso ocorre quando a 

pessoa começa com uma reação agressiva e vai se controlando no decurso da ação, 

mostrando-se mais clama no decorrer da interação.  

• Atenção posicionada: consiste no redirecionamento da atenção que pode ocorrer 

das seguintes formas: distração, desviar o pensamento ou atenção do objeto ou situação 

que desperte emoção indesejada; concentração, direcionar o pensamento ou a atenção a 

objetos ou situações que diminuam as emoções negativas ou despertem emoções 

positivas. Nesse caso, a pessoa evita pensar ou lembrar eventos que lhe despertem mal-

estar, como um conflito vivido no ambiente de trabalho, por exemplo, e continua suas 

atividades, tentando evitar essa lembrança ou o colega envolvido no conflito. Ou então, a 

pessoa poderá se voltar para alguma atividade que lhe desperte interesse e prazer no 

trabalho. Essa estratégia tem se mostrado eficiente para reduzir as emoções negativas em 

eventos emocionais (Nelis et al., 2011). 

b) Estratégias de regulação focadas nos aspectos consequentes da resposta 

(estratégias de ação superficial): 

• Supressão: é a inibição do comportamento expressivo da emoção. Refere-se à 

regulação da expressão emocional através de controle e neutralização do comportamento 

emocional (Matsumoto et al., 2008). Estudos sugerem que a supressão está associada à 



34 
 

menor proximidade, ao suporte social e a atitudes de esquiva (John & Gross, 2004; 

Matsumoto et al., 2008). A literatura sugere que a supressão é uma das estratégias mais 

associadas ao desgaste emocional (Gross, 1998; Totterdell & Holman, 2003; Mann, 

2005; Kinman e col., 2005). Gondim (2011) destaca algumas desvantagens dessa 

estratégia. Segundo a autora, a supressão de emoções faz aumentar a experiência 

emocional negativa e diminuir a positiva; além disso, aumenta a carga cognitiva e 

contribui para a distração, o que prejudica o fluxo da comunicação social e do 

compartilhamento social, dificultando uma reavaliação do evento emocional. Mas essa 

estratégia não está relacionada apenas a aspectos negativos; ela também funciona como 

mantenedora da ordem social. Por exemplo, em um evento desagradável com um colega 

no ambiente laboral, o trabalhador pode recorrer a essa estratégia, inibindo a 

manifestação de raiva e evitando conflitos e desgastes.   

• Compartilhamento social: ocorre quando a pessoa interage com amigos, 

familiares ou colegas de trabalho e compartilha com eles suas experiências e 

sentimentos, obtendo, assim, apoio social e suporte para a modificação ou redução da 

emoção desencadeada. Essa estratégia tem sido associada a ajustes ou melhorias na 

saúde física e psicológica (Berry & Pennebaker, 1993 citado por Nelis et al., 2011). 

Após um episódio emocional, a pessoa que o experimentou tende a conversar com 

outras pessoas sobre ele, na tentativa de modificar, reduzir ou compartilhar a experiência 

emocional. Essa partilha social segue a tendência de extinção progressiva, ou seja, 

episódios intensos são compartilhados mais vezes e por maior tempo. Com relação ao 

compartilhamento social de episódios emocionais, há a crença generalizada de que falar 

sobre uma experiência emocional pode dissolver o impacto dessa experiência; no 

entanto, essa hipótese não foi confirmada em estudos realizados para esse fim (Rimé, 

Finkenauer, Luminet, Zech, & Philippot, 1998). Embora o estudo realizado por Rimé et 

al. (1998) revele que o compartilhamento social das experiências emocionais não alivia a 

carga da memória emocional, os participantes dessas pesquisas afirmaram que o 

compartilhamento foi benéfico tanto do ponto de vista cognitivo (ao ajudar a organizar o 

pensamento), quanto social (experimentar o acolhimento de outras pessoas), dando 

sensação de alívio. Os autores sugerem que a ineficácia em diminuir o impacto 

emocional pode estar relacionada ao fato de a pessoa, após passar por uma experiência 

mobilizadora, não se mostrar disposta a modificar seus esquemas mentais (representação 

de conceito e curso de ação), não se sentindo pronta para reformular ou mudar sua 

perspectiva em um primeiro momento. Assim, ao enfrentar um episódio emocional, as 
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pessoas tendem a partilhar sua experiência emocional com o intuito de encontrar 

manifestações de empatia, acolhimento, reconhecimento social e integração social, 

ingredientes capazes de tamponar a desestabilização emocional da pessoa acarretada por 

uma experiência emocional negativa, o que repercute na melhoria de seu bem-estar, pela 

diminuição da ansiedade, da insegurança e do desamparo (Rimé, Paez, Kanyangara & 

Yzerbyt, 2011). Dessa forma, não é o efeito catártico que produz benefício – como foi 

pensado por muito tempo –, mas os vários efeitos indiretos do compartilhamento, como 

fortalecimento dos laços sociais e transferência de afeto, que auxiliam no uso de outras 

estratégias como a reavaliação cognitiva, a atenção posicionada e a seleção da situação. 

Ainda é possível acrescentar ao grupo das estratégias focadas no aspecto 

consequente certas estratégias comportamentais como os exercícios respiratórios e de 

relaxamento, o uso de tranquilizantes, álcool, cigarro e comida, que também podem 

contribuir para diminuir a excitação fisiológica ou aumentar a sensação de prazer 

(Gondim, 2011). Mas é importante salientar que algumas dessas táticas até podem se 

mostrar eficientes em curto prazo, mas provocar outros danos à saúde, em longo prazo.  

Nelis et al. (2011), em sua revisão de literatura para o desenvolvimento de uma 

escala de regulação emocional de emoções positivas e negativas (Emotion Regulation 

Profile-Revised, ERP-R), dividiram em oito os principais tipos de regulação, escolhidos 

por eles com base na literatura, em dois grupos: as estratégias adaptativas ou funcionais e 

as mal-adaptativas ou disfuncionais. Segundo os autores as estratégias funcionais foram 

consideradas como tal por serem repetidamente associadas à diminuição da ativação 

fisiológica, em estudos experimentais, e a indicadores positivos de saúde mental, em 

estudos clínicos. Esse grupo foi composto pelas estratégias: seleção da situação, atenção 

posicionada, reavaliação cognitiva e compartilhamento social (expressão das emoções 

com os outros). As disfuncionais foram assim consideradas por terem sido encontradas, 

repetidamente, associadas ao aumento da atividade fisiológica e a indicadores negativos 

de saúde mental. Esse grupo foi composto pelas estratégias de: desamparo aprendido, 

abuso de substância, ruminação e acting out. Os autores acrescentam ainda que as 

estratégias mal-adaptativas não devem ser consideradas como provocadoras de desordens 

em si mesmas, mas quando são utilizadas em demasia ou por terem se transformado em 

um script de comportamento para o indivíduo. Por exemplo, a ruminação, quando 

adotada repetidamente, pode levar a sintomas de depressão, mas, quando utilizada para 

lidar com uma situação pontual e atual, não desperta esses sintomas. As estratégias 

desamparo aprendido (as pessoas acreditam ser incapazes de lidar com os eventos 
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negativos) e ruminação (foco nos sentimentos e pensamentos associados a eventos 

negativos) não estão incluídas no modelo de Gross.  

Zammuner e Galli (2005) também realizaram um estudo para investigar as 

estratégias de regulação emocional utilizadas na realização de trabalho emocional e seus 

efeitos. Aplicaram os instrumentos de investigação em 150 empregados da área de saúde 

de um hospital. Os resultados revelam que o processo de regulação emocional contribui 

de forma crucial para o bem-estar psicológico dos empregados e contribui 

qualitativamente na relação com os pacientes. Os trabalhadores que usam mais 

frequentemente estratégias de ação superficial sentem mais exaustão emocional e 

apresentam alto escore de despersonalização; já os trabalhadores que mais recorrem às 

estratégias de ação profunda relataram sentir emoções mais calmas. Os autores 

concluíram que o uso frequente de estratégias superficiais é psicologicamente 

contraproducente, considerando-as um processo de regulação disfuncional, pois, em vez 

de reduzir a dissonância, elas a agravam, causando angústia e mal-estar no trabalhador. 

Em suma, o processo de autorregulação emocional está presente nos grupos sociais 

e se inclui no ambiente de trabalho. Há, então, dois grandes grupos de estratégias de 

autorregulação: o grupo que se propõe a evitar que as emoções surjam, e o que se propõe 

a diminuir quando elas já foram desencadeadas. Mas nem sempre é possível evitar que as 

emoções sejam despertadas. Nesses casos, os indivíduos acabam por utilizar estratégias 

alternativas, ou expressam o que realmente sentem. Assim, as estratégias de 

autorregulação não devem ser consideradas inerentemente ideais ou inadequadas, pois 

seu êxito irá depender dos objetivos individuais em determinada situação (Thompson & 

Meyer, 2007). Dessa forma, uma mesma estratégia poderá causar alívio imediato em 

determinada situação, e, em outras, poderá provocar algum distúrbio ou conflito.  

Em resumo, o processo de autorregulação emocional é marcado pelas diferenças 

individuais e também é fortemente influenciado pelos valores culturais. Assim, não é 

possível avaliar as estratégias de autorregulação sem considerar o contexto em que o qual 

o indivíduo está inserido (Matsumoto et al., 2008). A socialização, o desenvolvimento 

neurobiológico, a atenção, o temperamento individual, a personalidade e a compreensão 

da emoção são alguns dos processos que influenciam o desenvolvimento das diferenças 

individuais na autorregulação emocional (Thompson & Meyer, 2007). A habilidade para 

regular as emoções é aprendida em um contexto de desenvolvimento, como nas situações 

familiares e em outros relacionamentos interpessoais, sendo crucial para uma bem 
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sucedida e competente interação social, assim como para a manutenção das relações 

sociais (Matsumoto et al., 2008), uma vez que elas atuam como motivadores do 

comportamento e possuem importante função social.  

A literatura tem demonstrado que a regulação emocional tem relação com efeitos 

intrapessoais como saúde, adaptação, ajustamento e bem-estar. Também se verificam 

novas investigações que demonstram as funções interpessoais da regulação, as quais, por 

exemplo, estão associadas à simpatia, a comportamentos pró-sociais e à competência 

social (Matsumoto et al., 2008).  

 

 

1.3 Regulação emocional e bem-estar 

 

Alguns estudos recentes que envolvem o processo de regulação emocional têm 

procurado relacioná-lo com o bem-estar. Embora a pesquisa empírica sobre esse tema 

ainda esteja em fase de desenvolvimento, os achados sugerem a autorregulação como um 

fator crucial ao bem-estar (Nyklíček, Vingerhoets & Zeelenberg, 2011; Tamir & Mauss, 

2011; Nyklíček, 2011). Muitos deles buscam examinar os recursos que distinguem os 

diferentes tipos de regulação e os fatores que influenciam no modo como as pessoas 

regulam suas emoções (Tamir & Mauss, 2011).  

O bem-estar é um conceito mais amplo e abrangente que o de saúde adotado pela 

Organização Munidial de Saude [OMS] (1947), que se caracteriza como um estado de 

bem-estar físico, mental e social completo, com destaque para a presença de algo 

positivo na vida das pessoas. Albuquerque e Tróccoli (2004) distinguem bem-estar de 

saúde mental, indicando que uma pessoa pode estar insana e sentir-se muito feliz, ou 

ainda, pode estar bem em muitos aspectos de sua vida, mas não se considerar feliz.  

Assim, o conceito de bem-estar considera a pessoa em sua globalidade, ao incluir a saúde 

física e mental, o bem-estar físico e psicológico. Caracteriza-se pelo nível da felicidade, 

de satisfação com a vida, e inclui os recursos para lidar com os eventos de vida, 

privilegiando o elemento subjetivo, pois as pessoas reagem de forma diferente a eventos 

semelhantes.  
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De acordo com Ryff e Keyss (1995), o estudo do bem-estar passou por muitos 

processos de investigação ao longo dos últimos vinte anos. Inicialmente, o bem-estar era 

definido como a distinção entre afetos positivos e negativos, e a felicidade era definida 

como o equilíbrio entre os dois afetos. Depois, com o refinamento metodológico na 

investigação do bem-estar, percebeu-se a independência desses dois componentes e se 

estabeleceu a frequência do afeto como melhor indicador do bem-estar. Em seguida, o 

componente cognitivo de satisfação com a vida passou a ser considerado como a chave 

para a compreensão do bem-estar e como complementar à dimensão afetiva do 

funcionamento positivo do indivíduo. Também se tentou estabelecer relações entre 

felicidade e aspectos gerais da vida, em que foram envolvidas variáveis como renda, 

trabalho, relações sociais, vizinhança, entre outros componentes sociais. A partir de 

então, a questão sobre o que é estar bem psicologicamente passou a receber atenção de 

pesquisadores e, segundo Ryff e Keyss (1995), alguns indicadores foram perpetuados, 

embora com pouco debate sobre se eles realmente capturam as principais características 

de bem-estar do ser humano. Para esses autores o bem-estar é mais amplo que sentir-se 

feliz e estar satisfeito com a vida. 

Atualmente, já é possível encontrar uma vasta literatura que focaliza o papel das 

emoções positivas na saúde e no bem-estar do trabalhador. A experiência de emoções 

positivas é capaz de acionar um repertório cognitivo específico, marcado por 

pensamentos e atitudes que ativam o funcionamento de sobrevivência e o fortalecimento 

dos recursos pessoais, favorecendo a saúde e bem-estar (Siqueira, 2010). Assim, as 

emoções positivas ajudam os indivíduos na utilização de seus recursos e no 

enfrentamento das dificuldades. E, como já foi apontado anteriormente, o uso de 

estratégias de regulação emocional mais adaptativas favorece uma situação em que o 

indivíduo experimenta mais emoções positivas que negativas, contribuindo, assim, para o 

seu bem-estar (Zaummer & Galli, 2005).   

Com base nessas suposições e argumentos, iniciaram-se estudos para relacionar 

construtos como trabalho emocional, regulação emocional e bem-estar. Mas, antes de 

apresentar as principais conclusões encontradas, é necessário esclarecer que o objeto de 

estudo desta dissertação pauta-se na exploração de um dos conceitos do bem-estar: o 

bem-estar psicológico. De acordo com Novo (2003), a investigação sobre o bem-estar 

tem sido marcada por uma variedade de abordagens e modelos teóricos e identifica duas 

formas principais e distintas de se analisar o bem-estar:  
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Bem-Estar Subjetivo (BES): é proveniente da tradição hedonista, que afirmava 

ser o objetivo da pessoa experimentar o máximo prazer possível, no qual a felicidade 

seria a totalidade de momentos hedônicos vividos (Albuquerque & Trocolli, 2004). De 

acordo com Diener, Suh, Lucas & Smith (1999), BES é um fenômeno amplo, constituído 

por respostas emocionais do individuo (emoções e humores, aspecto emocional) e 

julgamentos globais sobre satisfação com a vida (aspecto cognitivo), sendo, então, 

formado por três dimensões: afeto positivo, afeto negativo e satisfação com a vida. Dessa 

forma, o BES elevado refere-se à predominância dos afetos positivos sobre os aspectos 

negativos e à satisfação geral com a vida (Albuquerque & Trocolli, 2004). Assim, esse é 

um construto psicológico que procura investigar os aspectos da vida das pessoas que as 

tornam mais felizes e mais satisfeitas.  

Bem-Estar Psicológico (BEP): é a abordagem utilizada neste estudo. É um 

modelo alternativo do bem-estar desenvolvido por Ryff (1989) e definido como a 

capacidade cognitiva de gerenciar os afetos pessoais e enfrentar com êxito as situações 

da vida. Adota uma concepção eudaimônica da felicidade, que consiste no 

desenvolvimento e na utilização do potencial humano, associando-se ao desafio e ao 

empenho pessoal (Novo, 2003). De acordo com esse modelo teórico, o bem-estar 

psicológico está atrelado à busca da excelência pessoal, à forma como as pessoas 

respondem às demandas pessoais e sociais, e não na busca do prazer (mais relacionada 

ao bem-estar subjetivo) (Ryff & Keyes, 1995). Assim, o BEP busca abarcar o 

funcionamento positivo do indivíduo, privilegiando mais o que a pessoa faz ou pensa do 

que apenas o que sente, mostrando-se, assim, como um construto mais abrangente que 

felicidade no sentido hedônico.  

Ryff (1989) e Ryff e Keyes (1995) propõem que o BEP seja composto por seis 

dimensões distintas de funcionamento psicológico positivo. São elas:  

a) Autonomia: refere-se à autodeterminação e à independência do comportamento, o 

que torna a pessoa capaz de seguir suas próprias opiniões e autoavaliações, 

resistindo às pressões sociais para pensar e agir de determinadas maneiras.  

b) Propósito de vida: refere-se ao estabelecimento de metas, à existência de senso de 

direção e intenções na pessoa, o que fortalece a crença de que a vida tem propósito e 

significado, tornando-a mais significativa para o indivíduo. 



40 
 

c) Controle do ambiente: capacidade de administrar atividades complexas da vida tanto 

no domínio pessoal, como no familiar e profissional. A pessoa que apresenta a 

percepção de controle do ambiente possui a habilidade de escolher ou criar situações 

mais confortáveis em sua vida, sentindo-se capaz de manejar as situações do seu dia 

a dia.  

d)  Crescimento pessoal: refere-se à capacidade de manter o processo de 

autodesenvolvimento, autorrealização e realização das próprias potencialidades, 

sentindo-se cada vez mais capacitado e eficaz.  

e) Autoaceitação: faz referência à avaliação positiva de si mesmo e da vida passada. 

É uma pessoa capaz de conhecer e aceitar suas boas e más qualidades.  

f) Relações positivas com os outros: refere-se à capacidade de manter relações de 

confiança e afetivas com outras pessoas. Revela preocupação com o bem-estar da 

outra pessoa, sendo capaz de demonstrar intimidade e de colocar-se no lugar do 

outro. 

Em conjunto, essas seis dimensões abrangem uma amplitude de bem-estar que 

inclui avaliações positivas de si mesmo e da vida passada (autoaceitação), um sentido de 

crescimento e desenvolvimento como pessoa (crescimento pessoal), a crença de que a 

vida tem propósito e significado (propósito na vida), o estabelecimento de relações de 

qualidade com outras pessoas (relação positiva com os outros), a capacidade de gerir 

efetivamente a vida e seus acontecimentos (controle do ambiente) e um senso de 

autodeterminação (autonomia) (Ryff & Keyss, 1995). Assim, as pessoas com alto bem-

estar psicológico apresentariam altos índices de autoaceitação, relação positiva com os 

outros, autonomia, controle do ambiente, propósito na vida e crescimento pessoal (Ryff, 

1989; Ryff & Keyes, 1995).  

Ao testar o modelo teórico do bem-estar psicológico constituído por seis 

dimensões e a relação entre essas dimensões e indicadores de satisfação com a vida e 

depressão, em uma amostra de 1108 participantes, Ryff e Keyes (1995) encontraram 

associações interessantes. Os indicadores de depressão mostraram consistente associação 

negativa com todas as dimensões do bem-estar e padrões mais fortes para dimensões de 

autoaceitação e controle do ambiente. A medida de satisfação com a vida revelou 

moderada relação com essas duas dimensões e fraca relação com as demais. 
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De acordo com Pinto (2009), as pessoas com maior BEP valorizam-se a si 

próprias, são mais autoconfiantes, e sentem-se mais à vontade para ajustar e controlar a 

realidade em que estão inseridas, enquanto que as pessoas com maior BES experimentam 

mais sentimentos agradáveis ou equilíbrio entre afetos positivos e negativos e avaliam 

melhor sua vida, de forma geral. Percebe-se, assim, que essas seriam duas tradições de 

estudos que refletem visões filosóficas distintas do que seria felicidade: a primeira (visão 

eudaimônica) apoia-se na noção de que o bem-estar está atrelado ao pleno 

funcionamento da potencialidade humana, com amplo usufruto de sua capacidade de 

pensar, refletir e de recorrer ao bom senso, enquanto a segunda (visão hedônica) apoia-se 

em uma visão de bem-estar como prazer e satisfação. 

 A Psicologia da Saúde, ao sugerir que o mau gerenciamento de emoções negativas 

pode estar relacionado com processos de adoecimento, fez crescer o número de pesquisas 

sobre os diversos tipos de estratégias de regulação emocional, investigando-se em que 

medida elas influenciam no bem-estar. Algumas estratégias de regulação emocional têm 

sido consideradas como mais susceptíveis de promover ou diminuir o bem-estar 

psicológico (Nyklíček, 2011). Uma delas é a estratégia da supressão da emoção, que 

envolve a inibição da expressão emocional. Essa é considerada uma estratégia de grande 

importância em todas as sociedades humanas, uma vez que, em muitas situações, ela é 

utilizada a fim de não perturbar as interações sociais. No entanto, uma pesquisa realizada 

por Gross & Levenson (1997) demonstrou que ela está associada com a diminuição de 

emoções positivas, e que suprimir a emoção não modifica ou melhora a experiência 

interna. Os autores associam ainda a inibição de emoções negativas com a progressão de 

câncer e outras patologias. Essa estratégia também foi relacionada ao aumento da 

ruminação (Gross & John, 2003) e a uma maior reatividade do sistema nervoso a 

estressores laborais, que, sob certas condições, podem levar a doenças cardiovasculares. 

Esse fato tem sido relacionado, especialmente, com o ao controle da raiva (tanto a 

supressão quanto sua expressão) (Mauss & Gross, 2004).  

Outra estratégia que tem sido frequentemente pesquisada é a reavaliação cognitiva, 

que é focada nos antecedentes da resposta emocional e que se baseia na reinterpretação 

do estímulo, a fim de modificar seu impacto emocional (Gross, 1998). Essa estratégia, 

em contraste com a estratégia da supressão, tem sido mais relacionada a efeitos positivos 

sobre o bem-estar psicológico, como o humor positivo, e maior habilidade no 

relacionamento interpessoal (Gross & John, 2003).  
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Os resultados do estudo realizado por Zaummer e Galli (2005) também indicaram 

relações distintas entre as estratégias de autogerenciamento afetivo e bem-estar 

psicológico no ambiente de trabalho. Eles revelam que a utilização de estratégias de ação 

profunda está relacionada positivamente a emoções mais calmas e melhor 

relacionamento entre os clientes e profissionais de saúde, satisfação com a vida e 

realização no trabalho, enquanto as estratégias de ação superficial estão mais 

relacionadas à exaustão, ao sentimento de despersonalização e à dissonância emocional. 

De acordo com Tamir e Mauss (2011), a partir de uma visão cognitiva social da 

autorregulação, o processo de regulação emocional sofre influência de três fatores 

importantes, que são capazes de determinar se e como as pessoas irão regular suas 

emoções: as estratégias e competências, as crenças sobre o controle da emoção, e seus 

objetivos e metas. Apontam ainda que, dentre esses três fatores, apenas o de estratégias e 

competências é explorado pela literatura, que até então tem focado o processo da 

regulação e deixado de lado os aspectos de conteúdo de iniciação desse processo. 

De acordo com esses autores, esses fatores cognitivo-sociais na autorregulação 

operam sequencialmente. Assim, o indivíduo, primeiramente, avalia sua habilidade para 

controlar o ambiente, o que determinará o início da regulação emocional e o tempo que 

manterá seu esforço. Nessa etapa, está incluída a avaliação favorável ou desfavorável dos 

recursos a que tem acesso, com o objetivo de exercer o controle da situação. E, após 

iniciar a regulação, o indivíduo analisa seus objetivos e metas, o que definirá a estratégia 

de regulação emocional a ser adotada.  

É importante destacar que algumas estratégias são mais eficientes que outras, a 

depender do contexto e do objetivo, e que algumas pessoas são mais competentes que 

outras nesse processo de autorregulação. Além disso, os autores apontam que a 

influência da emoção no bem-estar será mediada pelos valores culturais. Assim, a 

habilidade de controlar a emoção pode determinar o início da regulação emocional; os 

objetivos e metas da regulação emocional podem determinar o conteúdo da regulação; e 

as estratégias e competências podem determinar o processo da regulação emocional 

(Tamir & Mauss, 2011).  

Essa crença na habilidade de controlar a emoção está pautada na teoria da 

autoeficácia de Bandura e, segundo os autores, esse senso de autoeficácia é um atributo 

importante, pois acreditam que as pessoas que o possuem têm mais probabilidade de 

tentar controlar a emoção e, por seu turno, recorrem a estratégias mais adaptativas de 
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regulação, vivenciando mais emoções positivas que negativas. Assim, apresentam 

resultados mais favoráveis ou são mais bem sucedidas. Acrescentam ainda que pessoas 

que acreditam nesse poder de controle tendem a usar a estratégia da reavaliação 

cognitiva, dentre outras estratégias mais adaptativas. E, através de tentativa e erro, essas 

pessoas podem aprender a utilizar estratégias mais efetivas de regulação emocional, 

tendo, como resultado, uma maior capacidade de autorregulação.  

Tamir e Mauss (2011) afirmam ainda que a crença no controle das emoções e na 

autoeficácia na regulação está associada a baixos índices de depressão, menos estresse e 

uso eficiente de estratégias de coping. Finalmente, sugerem que a crença no controle da 

emoção e a percepção de alta autoeficácia na regulação emocional estão associadas com 

maior bem-estar psicológico. Assim, pessoas que acreditam no controle das emoções e 

possuem habilidade para controlá-las experimentam melhor saúde mental e maiores 

níveis de bem-estar.  

Em um estudo que procurou relacionar o bem-estar com as estratégias de supressão 

e reavaliação cognitiva, Gross e John (2003) apontaram que a reavaliação teria maior 

relação com a promoção de bem-estar psicológico que a supressão, uma vez que a 

reavaliação situa-se como uma estratégia de ação profunda, que busca a modificação do 

estado interno através de esforço cognitivo, diminuindo, assim, uma possível dissonância 

cognitiva. A reavaliação proporcionaria maior proteção ao indivíduo, relacionando-se 

ainda a uma maior satisfação com a vida e maior autoestima. Ainda de acordo com esses 

autores, o uso crônico da supressão, uma estratégia de ação superficial, pode estar 

associado a resultados mais adversos ao indivíduo e a problemas de ajustamento. Os 

indivíduos que recorrem mais a essa estratégia ruminam mais, têm menor apoio social, 

menor eficácia em lidar com emoções negativas. Sugerem ainda menor satisfação com a 

vida, baixa autoestima e menor atitude otimista em relação ao futuro. 

Outros estudos se propuseram a investigar as condições sob as quais os indivíduos 

realizam trabalho emocional, a partir das concepções de Hochschild (1979; 1983), e em 

que medida sua realização influencia o bem-estar psicológico. A maior parte dessas 

pesquisas foram realizadas no ambiente da industria e em organizações ou ocupações de 

prestação de serviços. Os resultados desses estudos se restringem, então, a um pequeno 

número de postos de trabalho, o que indica limitações sobre o que já foi investigado. 

Assim, ainda se sabe muito pouco sobre a frequência e os efeitos do trabalho emocional 
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desempenhado em uma grande variedade de postos de trabalho e seu impacto sobre o 

bem-estar. 

Para finalizar, ao considerar os avanços na pesquisa sobre trabalho emocional, 

regulação emocional e bem-estar, evidencia-se a necessidade cada vez maior de 

investigações que levem em consideração as potencialidades humanas e as estratégias de 

autorregulação adotadas para lidar com os acontecimentos de vida, o que se apresenta 

relevante também no campo do trabalho. Nesse âmbito da vida, marcado por demandas 

específicas das organizações ou da própria ocupação, é requerida do trabalhador a 

habilidade de lidar de forma adequada com as exigências do trabalho e com suas 

emoções, visando à manutenção de seu emprego e de seu bem-estar. Assim, o bom êxito 

no trabalho emocional está relacionado com as estratégias de regulação emocional 

utilizadas pelos trabalhadores e com a habilidade de manejar a dissonância emocional 

provocada, buscando reduzir o incomodo provocado e impactar no seu bem-estar 

psicológico. 

A partir do marco teórico explorado neste capítulo, identificou-se a necessidade de 

realização de estudos que explorem as relações entre trabalho emocional, estratégias de 

autorregulação e bem-estar psicológico. No presente estudo, essas variáveis são 

exploradas em uma amostra de motoristas de transporte coletivo urbano. No capítulo a 

seguir, são apresentados a delimitação do objeto de estudo e o método utilizado para a 

realização desta pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

2 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E MÉTODO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados a delimitação do objeto de estudo e os seus aspectos 

metodológicos. Inicia-se com a apresentação da justificativa e da problemática, a partir 

da qual surgem os principais questionamentos que norteiam o presente estudo, alinhados 

aos objetivos gerais e específicos. Na seção “Método”, o estudo é caracterizado em seu 

delineamento e, em seguida, são descritas a população e a amostra. Finalmente, expõem-

se os procedimentos de coleta e de análise de dados.  

 

 

2.1 Delimitação do Objeto de Estudo 

 

À luz da literatura revisada, percebe-se que as investigações sobre trabalho 

emocional, estratégias de autorregulação e bem-estar ainda é restrita no Brasil, embora já 

sejam temas amplamente investigados internacionalmente. Essa revisão também permitiu 

considerar a possibilidade de que a natureza do trabalho realizado e as demandas 

profissionais dele provenientes, assim como as estratégias de regulação emocional 

recorridas pelo trabalhador, possam exercer influência sobre os níveis de bem-estar 

psicológico dos indivíduos, e vice-versa, embora essas relações ainda não sejam 

plenamente conhecidas.  

Além disso, como é sugerido por Ericson e Ritter (2001), serão realizados avanços na 

investigação do trabalho emocional quando os estudos forem além da constatação da 

mera existência de trabalho emocional e quando a natureza dessa investigação não se 

limitar a investigar grupos que, já se presume, realizam alto nível trabalho emocional, 

como, por exemplo, empregados das áreas de vendas, atendentes e profissionais de 

saúde. Por tudo isso, o presente estudo se propõe a investigar a relação dos construtos de 

trabalho emocional, autorregulação afetiva e bem-estar psicológico, em uma amostra da 

categoria dos motoristas de transporte coletivo urbano. Essa decisão se fortaleceu por  
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não terem sido encontrados estudos referentes ao trabalho emocional e à regulação 

emocional nessa ocupação. A atividade de dirigir ônibus e transportar pessoas nas vias 

urbanas mostra-se relevante, ao se considerar que esse profissional está em constante 

interação com os usuários e com as demandas diversas de regulação emocional. Está esse 

indivíduo sujeito à hostilidade das pessoas, vulnerável à violência e submetido às 

exigências do trânsito, situações que exigem adequado controle emocional e podem 

representar grande custo pessoal (Gondim & Borges-Andrade, 2009), podendo impactar 

na segurança, na saúde e no bem-estar do trabalhador. 

A forma como se realiza o trabalho emocional e o tipo de estratégia utilizada podem 

ter importantes consequências sobre a saúde e bem-estar do trabalhador, mas, se a 

realização desse tipo de trabalho for pouco conhecida em determinadas ocupações, como 

tratar ou minimizar seus efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos? Esta 

pesquisa pretende contribuir com os estudos das emoções e do trabalho no Brasil, 

apontando direções para futuras investigações que busquem aprofundar essa temática 

que tem se mostrado tão relevante e atual. Esses resultados também poderão contribuir 

para o avanço nos programas de saúde e de treinamento para motorista de ônibus urbano, 

introduzindo ações como, por exemplo, programa de apoio a pares, intervenções na 

gestão do estresse, instruções quanto à gestão da emoção, entre outros, visando ao bem-

estar de toda a sociedade que está envolvida direta e indiretamente com essa ocupação. 

Os conceitos centrais do presente estudo e sua operacionalização serão apresentados 

no Quadro 1, a seguir: 

 

               Conceito                                             Operacionalização 

 

Trabalho Emocional 

 

Regulação Emocional 

 

Bem-Estar Psicológico 

 

Manejo de um estado afetivo ou de sua expressão, por meio 
do autogerenciamento, para atender às regras de expressão 
emocional da organização e da ocupação. 

 

Gerenciamento dos próprios afetos visando manter, modificar 
ou alterar a experiência e a expressão emocional a fim de 
alcançar determinado objetivo 

 

Estado de bem-estar caracterizado pela autoaceitação, 
crescimento pessoal, propósito na vida, controle do ambiente, 
autonomia  e relações positivas com os outros. 

Quadro 1. Conceitos Centrais Adotados no Estudo  



47 
 

 

 Esses conceitos serão analisados com base no modelo teórico apresentado a 

seguir, na Figura 1, com base no modelo de Grandey (2000) e tomando como referência 

o desenvolvimento teórico de Gross (1998), Hoschschild (1979; 1983) e Ryff (1989; 

Ryff & Keys, 1995), já apresentados no primeiro capítulo. 

 

 

Figura 1. Modelo analítico adotado nesta dissertação 

 

Assim, este estudo se propõe a responder à seguinte questão de pesquisa: Quais as 

demandas de trabalho emocional existentes no transporte público e que estratégias de 

autorregulação favorecem a preservação do bem-estar psicológico do motorista de 

ônibus coletivo? 

Os seguintes objetivos nortearam este estudo: 

a) Objetivo geral 

Compreender relações entre as demandas de trabalho emocional e as estratégias de 

regulação emocional, utilizadas por motoristas de transporte coletivo urbano, que 
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favorecem o bem-estar psicológico, considerando as características pessoais e as 

demandas da organização na rotina do trabalho. 

 

b) Objetivos específicos 

1. Caracterizar o contexto laboral de motoristas de transporte coletivo urbano.  

2. Identificar as demandas de trabalho emocional da rotina de trabalho, da 

organização e da ocupação. 

3. Caracterizar os tipos de estratégias de regulação emocional utilizadas pelos 

motoristas em situações consideradas fáceis e difíceis.   

4. Relacionar as estratégias de regulação emocional com bem-estar psicológico. 

 

 

2.2 Método 

 

Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, uma vez que essa  

abordagem possibilita a compreensão dos aspectos das emoções e das experiências 

emocionais dos indivíduos, o contexto social em que se dá a regulação emocional e a 

identificação e compreensão das demandas de trabalho emocional de uma ocupação 

específica Para tal, utilizaram-se diferentes estratégias de investigação, como a 

observação participante e a entrevista, com o objetivo de compreender e capturar o 

significado do comportamento e a fala humana sobre os fenômenos estudados, 

considerando-se as diferenças individuais. 

 

 

2.2.1Contexto de investigação 
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A pesquisa foi realizada em uma empresa prestadora de serviço de transporte público, 

sediada na região metropolitana de Salvador (BA). Essa empresa conta atualmente com 

vinte e dois roteiros que atendem à região metropolitana. O presente estudou limitou-se a 

investigar os indivíduos que executam a atividade de motorista nos roteiros Simões Filho 

– Salvador e em veículo convencional de transporte coletivo, uma vez que os micro-

ônibus (outra categoria de veículo) demanda desse profissional também a atividade de 

cobrador de passagem, dentre outras. Desses roteiros, apenas cinco satisfizeram os 

critérios definidos anteriormente. 

Nessa empresa, o motorista de transporte coletivo urbano realiza sua jornada de 

trabalho em seis dias da semana, com direito a uma folga semanal, que pode acontecer 

no sábado ou domingo, de forma alternada. Sua jornada é distribuída em sete horas e 

vinte minutos diariamente, possibilitando a realização de duas viagens em cada trajeto 

diário, algumas vezes até duas viagens e meia. Na programação dos trajetos e horários, 

são previstos dois intervalos para descanso do motorista, que acontecem entre cada 

viagem e com duração média de trinta minutos. Mas o motorista pode não ser 

beneficiado por esse intervalo, pois ele depende do cumprimento de horário, fato que 

também sofre influencia das condições da via, do trânsito e das intercorrências da 

viagem. As entrevistas com os participantes foram realizadas durante esse intervalo. 

 

 

2.2.2 Participantes 

 

Participaram da investigação dez motoristas (quadro 2), todos do sexo masculino. Os 

participantes foram escolhidos de modo aleatório pela pesquisadora, que definiu com 

antecedência o trajeto a ser investigado.  Apenas cinco roteiros atenderam aos requisitos 

da investigação, que foram: roteiros que percorressem Salvador – Simões Filho e fossem 

realizados pelo modelo de ônibus convencional.  A pesquisadora, então, realizou a 

pesquisa com o motorista do primeiro ônibus que parou no ponto de parada estipulado 

para os cinco roteiros. 

A idade dos participantes deste estudo variou de 28 a 49 anos de idade. O nível 

educacional variou entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. O tempo de empresa 
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variou entre 2 a 24 anos aproximadamente, enquanto o tempo na ocupação variou entre 1 

e 10 anos. O participante mais jovem também era o que tinha menor tempo de 

contratação na empresa (2 anos e 3 meses) e na ocupação (1 ano e 1 mês). 

 

Identificaçã Idade escolaridade Tempo de atuação 
na empresa 

Tempo de 
atuação  na 

ocupação (na 
empresa) 

P1 42 Ensino médio 03 anos 03 anos  

P2 33 Ensino médio 02 anos e 04 
meses 

07 meses 

P3 35 Ensino 
Fundamental 

07 anos 07 anos  

P4 38 Ensino médio 13 anos 10 anos 

P5 48 Ensino médio 24 anos 05 anos 

P6 39 Ensino médio 14 anos  05 anos 

P7 47 Ensino 
fundamental 

08 anos 08 anos 

P8 41 Ensino médio 22 anos 04 anos 

P9 28 Ensino médio 02 anos e 03 
meses 

01 ano e 01 
mês 

P10 49 Ensino médio 09 anos 05 anos 

         Quadro 2. Caracterização geral dos participantes 

 

 

2.2.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Buscou-se adotar instrumentos de coleta de dados que possibilitassem riqueza de 

detalhes a respeito das situações envolvidas no cotidiano de trabalho da ocupação do 

motorista de transporte coletivo urbano. Que pudessem ainda auxiliar a capturar  

aspectos subjetivos da interpretação dos eventos vivenciados e das experiências 
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emocionais relacionadas a eles, a fim de serem identificadas as demandas de trabalho 

emocional e autogerenciamento afetivo. As técnicas utilizadas são apresentados no 

Quadro 3, com seus objetivos específicos. 

 

 

           Instrumento                                      Objetivo  Específico 

 

Entrevista com Gestor 

 

 

 

Observação Livre 

 

 

 

Entrevista com o Motorista 

 

 

Compreender o trabalho do motorista de ônibus 
coletivo; 

Identificar demandas de trabalho emocional; 

Desenvolver estratégias de coleta de dados em 
campo; 

 

Identificar demandas de trabalho emocional; 

Compreender a dinâmica do trabalho emocional na 
ocupação do motorista; 

Identificar estratégias de regulação emocional; 

 

Checar as demandas de trabalho emocional 
identificadas na observação; 

Checar as estratégias de regulação emocional 
identificadas na observação; 

Identificar outras demandas e estratégias de 
autorregulação; 

Compreender os estados emocionais nas situações 
observadas; 

Compreender os significados e interpretações dadas 
ao eventos; 

 

Quadro 3.   Instrumentos de Coletas de Dados e seus Objetivos Específicos 

 

Inicialmente, foi adotada a técnica de entrevista com gestores, cujo objetivo primeiro 

foi compreender o trabalho realizado pelo motorista de ônibus; o segundo foi o de 

identificar as regras de expressão emocional e as demandas de trabalho emocional 

requeridas pela empresa; e por último, traçar estratégia de coleta de dados mais adequada 

à categoria e aos objetivos deste estudo, com base na dinâmica do trabalho dessa 

categoria. Em seguida, optou-se pela observação livre e registro dos eventos em 
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protocolo de observação (Quadro 4) desenvolvido para esse fim (Danna & Matos, 1999). 

Através da observação, buscou-se identificar as demandas de trabalho emocional para 

essa ocupação, as estratégias de regulação emocional utilizadas pelos motoristas e a 

compreensão da dinâmica do trabalho realizado. Por último, adotou-se a técnica de 

entrevista em profundidade com os motoristas observados, e ela possibilitou a checagem 

dos eventos registrados no protocolo de observação, a identificação de demandas de 

trabalho emocional e de estratégias de autorregulação, a compreensão dos participantes 

sobre os eventos e a compreensão de sua experiência emocional.  

 

 

                   Item                                  Objetivo 

1. Caso n° 
 
 

2. Data de Observação 
Tempo de observação 

(geral e de cada 
evento) 

 
3. Onde 

 
 

4. Quem 
 
 

5. O que 

Identificação dos Participantes; 
 
 
Identificação das condições que a observação ocorreu; 
 
 
 
Identificação do ambiente físico em que ocorreu o 
evento; 
 
Identificação dos atores envolvidos no evento 
observado; 
 
Descrição dos comportamentos (verbais e não-
verbais) e circunstâncias em que ocorreu o evento. 
 

    Quadro 4 Protocolo de Observação e Objetivos 

 

2.2.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

Nessa etapa, a pesquisadora assumiu o papel de observador participante e não se 

identificou como investigadora para o indivíduo observado durante o momento de 

observação e registro dos eventos. Foram registrados no protocolo de observação todos 

os eventos que pudessem causar mobilização no indivíduo observado. A observação 

durou aproximadamente três horas, ou seja, o tempo médio de uma das viagens do 

roteiro. 
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Na primeira etapa da pesquisa, foi adotada a metodologia de observação livre, com o 

objetivo de observar os comportamentos apresentados pelos motoristas diante das mais 

diversas situações em sua rotina de trabalho, registrando-se todas as ocorrências em um 

protocolo de observação desenvolvido a partir do modelo de Danna e Matos (1999). 

Nesse momento foram registradas todas as situações capazes de despertar alguma 

mobilização emocional no indivíduo. Essas situações eram descritas detalhadamente, 

incluindo informações sobre os indivíduos envolvidos na interação, o motivo da situação 

ter sido desencadeada, o comportamento verbal e não verbal emitido pelo indivíduo foco 

da observação (o motorista de ônibus), assim como o tempo de duração do evento e 

outros detalhes que se mostravam relevantes em cada situação específica.  

No segundo momento, as observações registradas foram checadas e exploradas com 

profundidade por meio de entrevista, com o objetivo de explorar as emoções vivenciadas 

e as estratégias que os motoristas adotaram para regulá-las nas situações registradas e, 

assim, compreender o significado atribuído por eles aos eventos registrados, e a 

experiência de expressão emocional, de modo a compreender, assim, o fenômeno do 

trabalho e a regulação emocional. Além disso, durante a realização da entrevista, os 

motoristas citavam e exemplificavam outras situações que vinham à sua memória e que 

consideravam importantes de serem exploradas. Essas situações, embora não observadas 

pelo investigador, também foram consideradas no presente estudo, ampliando-se, assim, 

o rol de investigação. As entrevistas foram realizadas no período de descanso entre as 

viagens, quando, então, a pesquisadora se apresentou e informou sobre a pesquisa, 

solicitando o consentimento livre e esclarecido do participante, que autorizou, desse 

modo, a utilização dos dados observados e registrados e a realização da entrevista.  

Nessa etapa, foi adotado o tipo de entrevista livre, visto que ela ocorria a partir da 

técnica de observação. Esse tipo de entrevista justificou-se pela dificuldade de se abordar 

o tema estudado através de perguntas diretas (Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 1999). 

Inicialmente, solicitou-se ao entrevistado que relatasse um pouco sobre a ocupação e, em 

seguida, a pesquisadora informava sobre a situação registrada em seu protocolo e 

solicitava que relatasse sobre esse evento, sua vivência, experiência emocional e 

estratégias adotadas. Ao longo da fala do participante, a pesquisadora elaborou 

perguntas, embasadas no referencial teórico, buscando inferir como é realizado o 

trabalho emocional (identificação das demandas e estratégias de autogerenciamento), 

além de buscar investigar sua experiência emocional após o fato ocorrido. 
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A proposta era de que as entrevistas fossem gravadas em áudio e transcritas na 

íntegra. Entretanto, dois dos participantes não autorizaram a gravação em áudio; para 

esses casos, optou-se pelo registro da narrativa dos participantes durante a realização da 

entrevista. O tempo das entrevistas variou entre quinze a vinte minutos, visto que esse 

era o único tempo disponível do participante, que abdicou de seu momento de descanso 

para a participação neste estudo.  

Quanto ao procedimento de coleta de dados, mostra-se importante fazer algumas 

considerações. Durante esta investigação, foi observado que nenhum dos participantes 

conseguiu desfrutar dos trinta minutos de descanso previsto pela organização, por não ter 

conseguido cumprir o roteiro no tempo estipulado. É importante relatar que algumas 

observações foram perdidas por dois fatos: ou o motorista observado se recusou a 

participar da entrevista, ou não houve tempo hábil para a sua realização. Além disso, 

durante observações e entrevistas-piloto, realizadas no mês de julho de 2011, a fim de 

testar o método de investigação adotado, foi experimentada a observação de toda a 

jornada de trabalho, o que não se mostrou eficaz pelos seguintes motivos: a segunda 

entrevista, que seria realizada ao final da jornada ou no segundo intervalo, não ocorreu 

ou pela falta de tempo do participante, ou pela sua recusa em participar devido ao 

horário, ao cansaço ou à falta de local adequado para a realização. Além disso, o tempo 

de sete horas de observação, aproximadamente, provocou cansaço excessivo na 

pesquisadora e dificuldade em manter a atenção nos eventos ocorridos no ambiente 

explorado, o que poderia trazer prejuízos nas etapas de registro dos eventos e checagem 

através da entrevista. 

 

 

2.2.5 Procedimentos de análise de dados 

 

A análise de dados foi precedida por uma análise de conteúdo temática, inspirada no 

modelo de Bardin (2004). De acordo com a autora, a categorização é concebida como a 

operação de classificação de elementos similares, com base em analogias semânticas, de 

modo a constituir um conjunto ou agrupamento. Esse procedimento de análise teve por 

objetivo sistematizar e integrar as falas dos entrevistados para inferir as estratégias de 

regulação emocional e a expressão emocional adotada, identificar as demandas de 
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trabalho emocional existentes na atividade do motorista de ônibus coletivo e 

consequentes do trabalho emocional, aqui limitadas ao bem-estar psicológico dos 

participantes.   

Para tal, adotou-se a técnica de análise categorial, em que foram elaboradas categorias 

temáticas a partir da revisão de literatura e das falas dos entrevistados, seguindo-se 

critérios de classificação do material produzido inicialmente em um procedimento de 

diferenciação interna ao material e, em seguida, pela recomposição por analogia, 

agrupando-se dados semelhantes em classes ou categorias.  

A categorização realizada neste estudo foi elaborada a partir das transcrições das falas 

dos entrevistados. Para a identificação das demandas do trabalho emocional, não foram 

definidas categorias a priori. Essas categorias foram criadas à medida que surgiram nas 

falas dos entrevistados e nos registros gerados pelas observações. Já para  a identificação 

das estratégias de gerenciamento afetivo e bem-estar, foram elaboradas categorias a 

priori , com base na revisão de literatura realizada e no referencial teórico adotado. Em 

seguida, após a identificação dessas categorias, foram analisadas e definidas outras 

subcategorias relacionadas a elas, a partir do que emergia na fala dos motoristas e dos 

registros de observação, sem que houvesse uma definição a prévia. 

A elaboração dessas categorias e subcategorias exigiu uma leitura exaustiva do 

material, com idas e vindas às transcrições das entrevistas e à teoria, com o objetivo de 

se obter uma visualização do todo e propiciar a imersão nos dados. Em seguida, 

procedeu-se à análise interpretativa dos fenômenos estudados à luz da literatura sobre 

trabalho emocional, regulação emocional e bem-estar psicológico, cujos conceitos foram 

apontados no primeiro capítulo deste estudo.  
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CAPÍTULO III 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos, articulando-os com os 

pressupostos teóricos adotados, de modo a possibilitar uma discussão dos achados. 

Inicialmente, serão apresentados e discutidos os resultados associados às demandas de 

trabalho emocional. Depois, serão apresentados e discutidos os resultados referentes às 

estratégias de regulação emocional. Em seguida, o mesmo será feito para o construto 

bem-estar psicológico. E, por último, será feita a integração dos dados e as possíveis 

articulações dos três construtos investigados com o modelo empírico de análise do 

trabalho emocional, originado a partir dos resultados obtidos nesta dissertação. 

 

 

3.1 Demandas de trabalho emocional 

 

Nesta subseção, serão apresentadas as demandas de trabalho emocional observadas 

neste estudo. Elas foram identificadas de duas formas: a) a partir da observação realizada 

pela investigadora, que acompanhou os participantes por um período de 

aproximadamente três horas da jornada de trabalho; b) a partir das entrevistas realizadas 

com os participantes com o intuito de compreender os fenômenos observados e capturar 

mais informações, identificando, dessa forma, outras demandas.    

Na análise da entrevista com o gestor, não foram identificadas regras específicas ou 

explicitas de exibição de emoção requeridas pela empresa, para além de solicitar que os 

profissionais ajam com calma nas situações difíceis e que tratem os usuários com 

respeito e cordialidade. Suas orientações e instruções se voltam mais para o nível de 

comportamento e os cuidados operacionais na realização do trabalho. Dentre as 

orientações comportamentais e os cuidados, há, por exemplo: i) requerer apoio policial 

nos casos de violência, assalto e acidentes; ii) obedecer às regras e às sinalizações de 
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trânsito; iii) realizar as paradas obrigatórias do veículo e o recolhimento dos passageiros 

nos pontos de parada formalizados nos roteiros pela empresa; iv) aguardar a entrada de 

todos os usuários interessados naquela viagem; v) prezar pela segurança e integralidade 

dos usuários e do veículo; vi) acionar os comandos de marcha e direção de acordo com 

os treinamentos oferecidos pela empresa e pelas regras de trânsito, e vii) cumprir o 

roteiro e o tempo estimado para cada viagem.  

Entretanto, para o cumprimento desses objetivos, descritos em termos de orientações 

e instruções, e obter bom desempenho na execução dessas atividades, é necessário que o 

motorista saiba lidar com as diversas situações que ocorrem na sua rotina de trabalho. 

Muitas dessas situações demandam o gerenciamento de suas emoções, tanto para 

resolver os problemas emergentes como para controlar suas próprias emoções, 

desencadeadas pela realização do trabalho, como medo, fadiga, ansiedade, tensão, entre 

outros. 

Essa necessidade de lidar adequadamente com os eventos emocionais para garantir a 

boa realização do trabalho caracteriza a realização de trabalho emocional, de acordo com 

a teoria desenvolvida por Hochschild (1983). Essa conclusão remete aos autores Ericksin 

e Ritter (2001 citados por Mann & Cowburn, 2005), quando consideram que o trabalho 

emocional é predominante em uma grande variedade de profissões, não devendo ser 

visto como peculiar apenas a um grupo específico de empregados do setor de serviços. 

Afirmam ainda que a gestão da emoção deve ser considerada como uma característica 

geral da vida no trabalho contemporâneo. 

Assim, foram encontrados cinco conjuntos de demandas de trabalho emocional: i) de 

colegas de trabalho; ii) dos usuários do serviço;  iii) do trânsito; iv) da organização; iv) 

de caráter contextual. Para cada tipo de demanda, foram identificadas categorias que, 

apesar de terem o mesmo núcleo central como fonte de demanda, revelam 

especificidades que exigem um tratamento de forma mais detalhada. Cada demanda e 

suas categorias serão apresentadas a seguir e ilustradas pelos relatos dos entrevistados.   

 

 

3.1.1 Demandas dos colegas de trabalho  

 



58 
 

 

As demandas dos colegas de trabalho são caracterizadas por situações causadas 

pelos colegas ou resultantes da interação entre eles, as quais mobilizam os indivíduos e 

sugerem a necessidade de autorregulação. Nesse âmbito, foram identificadas duas 

categorias: i) disputa por espaços e ii) interação entre colegas. 

Durante as observações, foi possível perceber, em grande parte do roteiro percorrido 

na jornada de trabalho, a presença de colegas no veículo. Ao término ou no início da 

jornada, os motoristas também utilizam o transporte coletivo como condução principal, 

além de recorrerem a ele nos momentos de descanso e lazer. Também lhes é garantido o 

cartão de gratuidade, que o motorista pode utilizar para a sua locomoção. Ao entrar no 

veículo com o cartão de gratuidade, é necessário que a pessoa se identifique, 

apresentando-o ao condutor, o que o caracteriza como colega de profissão. Em outras 

situações, não foi necessária a apresentação do cartão, o que geralmente ocorria quando o 

motorista carona trabalhava na mesma empresa que o condutor. Ao entrar no veículo, 

eles geralmente se sentavam nas poltronas localizadas na frente, próximas ao motorista. 

Esse contato inicial favorece a interação entre os dois, que prontamente iniciam um 

diálogo. Nessa interação, os dois trocam informações, compartilham situações 

vivenciadas no dia de trabalho e, quando há intimidade, relatam questões de caráter  

pessoal. Foi observado que, durante esse diálogo, os indivíduos expressavam suas 

emoções positivas ou negativas. Exibiam sorrisos, gargalhadas, gesticulavam e 

modulavam a voz, enfatizando a situação relatada. A interação mostrava-se positiva, 

mesmo após a ocorrência de um evento desagradável. Por exemplo, em determinado 

ponto do trajeto, entra um usuário do serviço apelidado pelos motoristas de “traseirista” 

(pessoa que se recusa a passar pela catraca que registra a passagem, para não pagar). O 

“traseirista” entra no veículo recusando-se a pagar a passagem e, então, é iniciada uma 

discussão com o cobrador por alguns minutos. O motorista continua a viagem, 

mantendo-se atento ao que estava ocorrendo: olha pelo retrovisor e manifesta sinais de 

tensão e desagrado, até a saída do “traseirista”. Na parada seguinte, entra um colega, 

senta-se na frente e estabelece uma interação com o condutor que se mostra receptivo e 

animado para o diálogo, mesmo tendo passado por um estado de tensão minutos atrás. 

Esse dado pode revelar que, embora o motorista fale sobre o evento negativo e relate 

emoções negativas vivenciadas minutos atrás, ele regula sua emoção, demonstrando 

afetos positivos ao colega. Dessa interação surge um diálogo referente a situações 
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prazerosas, com manifestação de expressões positivas, o que pode contribuir para o bem-

estar geral do indivíduo, ilustrado pela fala a seguir:  

Muitos pegam o carro pra começar a trabalhar, ou pra ir pra casa no final do 

expediente e sentam aqui na frente e a gente vai conversando... Falo um pouco do 

meu dia, eles falam do dia deles e de outras coisas também. É muito bom, porque 

ajuda a relaxar um pouco e a gente dá risada e vê também que as coisas não 

acontecem só com a gente, né? (Participante 1) 

 

   A interação com colegas revela-se positiva, por se apresentar como uma forma de 

suporte social na situação de trabalho: “às vezes um colega tá com dificuldade, aí a gente 

tenta ajudar, saber o que aconteceu.” (Participante 1). Diante de situações que 

mobilizavam o motorista, era frequente a observação de que ele recorria ao colega, 

narrando os fatos, dando significado aos eventos e buscando seu apoio.  

Embora a relação com os colegas esteja mais associada a eventos e emoções 

positivas, também foram observados e narrados conflitos causados por esses “caronas”. 

Essa demanda foi categorizada como disputa por espaço. Durante a investigação, foram 

observadas situações em que dois condutores disputavam o mesmo espaço para realizar a 

parada do veículo, ou situações em que um veículo dificultava a passagem do outro. 

Com frequência, os participantes expressavam desagrado com a situação, gesticulando 

de forma agressiva ou xingando o outro. Em outras situações, os motoristas solicitavam a 

passagem ou revelavam a dificuldade de passar, expressando o desagrado com a situação 

de forma minimizada, ou mesmo de forma cortês, o que pode indicar que o participante 

recorreu ao autogerenciamento de sua emoção negativa com o intuito de resolver a 

situação e não provocar desavenças. A seguinte fala ilustra o quão comum é essa 

situação:  

Sempre surge confusão entre os colegas. Você viu, tentei entrar aqui e tinha um carro 

atrapalhando, lá atrás também. Sempre surge confusão, parece que provocam. Eu fico 

parado, esperando e peço pra saírem, mas a vontade que dá é de ir falar com eles: 

‘Poxa colega, não vê que eu quero encostar...?’ Mas não vale a pena... Mas aí você 

vê, nem a gente é unido, por isso as empresas fazem o que fazem com a gente. 

(Participante 3).   
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Disso, pode-se inferir que a demanda dos colegas apresenta um caráter ambíguo, 

pois, ao mesmo tempo em que essa relação se mostra como fonte de conflitos, 

requerendo autocontrole, apresenta-se também como uma variável de suporte social com 

potencial de minimizar o impacto negativo causado por situações consideradas difíceis 

pelos motoristas: “Você vai conversando e se distraindo com outras pessoas, com os 

colegas, outras coisas, aí vai esquecendo” (Participante 1). “Se o cobrador vir pra cá 

conversar com a gente, é uma alegria a mais” (Participante 2). 

 

3.1.2 Demandas dos usuários  

 

 Entende-se por demandas dos usuários as situações provenientes da interação com 

os usuários que mobilizam emoções e exigem regulação emocional para o bom 

desempenho do trabalho. Nas demandas dos usuários, foram identificadas cinco 

categorias: aproximação e intimidade, desobediência às normas, diversidade, 

“traseiristas” e conflitos entre os usuários e (ou) com o motorista. Assim como a 

demanda colegas de trabalho, essa categoria se mostrou ambígua, ora como fonte de 

vivências emocionais negativas, ora positivas. 

Na atividade do motorista de ônibus coletivo, é demandada do profissional a 

habilidade para lidar com um público diversificado, e essa categoria foi denominada de 

diversidade. Alguns tipos de passageiros podem requerer do condutor mais paciência e 

tolerância, por força de algum tipo de limitação, como, por exemplo, os deficientes 

visuais, físicos e os idosos, entre outros. Eles precisam de mais tempo para entrar no 

veículo e acomodarem-se com segurança; podem também revelar alguma dificuldade 

para compreender o trajeto do veículo e, assim, se localizar, o que faz com que precisem 

do auxilio do condutor, que deve se mostrar cortês e paciente. “Tem todo tipo de 

usuário” (Participante 1). “É aquela coisa, tem que ter paciência e respeito, porque é a 

deficiência deles. Ele (usuário deficiente visual) não tem nem noção de que lado do carro 

tá... Eu acho que a pessoa tem que ter paciência.” (Participante 6). 

Aqui também tem seu estresse, a quantidade de passageiro é maior, o respeito não 

tem. Porque lá no micro (micro-ônibus), as pessoas eram mais tradicionais; aqui 

você pega todos os tipos. No micro não entrava qualquer pessoa. Aqui você pega 

até os cachorros. Aí tem falta de respeito. Fala isso, fala aquilo (Participante 9). 
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A categoria desobediência às normas é caracterizada por solicitações dos usuários 

que, ao serem realizadas pelos motoristas, implicariam o descumprimento do 

regulamento, como, por exemplo, parar em local inapropriado ou fora do ponto de 

parada, ou entrar no veículo pela porta dianteira, sem apresentar o documento que 

garante a passagem livre (passe, para motorista, e carteira de identidade, para idosos). 

Mas, para não gerar conflitos, muitos aceitam situações desse tipo, priorizando, assim, 

seu bem-estar imediato. “Ah, existem muitos... Tem uns que querem que você pare em 

qualquer lugar, mas tem lugar que a gente não pode parar, né? Mas eles não querem 

saber e, às vezes, querem provocar a gente, e xingam e procuram confusão sem motivo.” 

(Participante 1). 

Tem um exemplo. Quando eu comecei a rodar Camaçari, aí na rotatória ali de 

Areia Branca, eles puxam o ponto. Aí teve um cara: ‘Ô seu filha da puta, você não 

vai parar não, é?’ Aí eu falei: ‘Aqui não é ponto não, irmão’. E ele: ‘Se você não 

parar hoje, você vai ver, depois você vai ter que parar de qualquer jeito’. ‘Aqui não 

é ponto não, pai’ (Participante 2). 

Outros motoristas optam por não atender ao pedido quando é feito de forma 

grosseira pelos usuários. Então, inicia-se um processo de regulação da emoção, para não 

manifestar emoções negativas despertadas, para poder, então, continuar com a realização 

de seu trabalho. 

Não, não parava não. Ameaçava. Aí, depois chegou educadamente pra a gente: ‘Pô 

brother, dá pra dar uma paradinha aqui?’ Aí é totalmente diferente... Aí, às vezes, a 

gente se arrisca a tomar uma multa, quando o passageiro chega de forma diferente, 

sem ignorância, educada, aí dá pra dar uma paradinha (Participante 2). 

Outros optam por expressar a emoção vivenciada, não permitindo experimentar a 

dissonância emocional, por considerar que está agindo corretamente, de acordo com as 

normas da empresa:  

O cara me xingando aqui e, depois, ainda veio procurar conversa. Ele era até 

motorista também. Aí, quando ele veio descer, ele veio ainda tirar satisfação 

comigo: ‘Quando você pega o carro com sua esposa, você não entra pela frente 

não?’ Eu digo: ‘Não, minha esposa entra pelo fundo e paga passagem, ela paga a 

passagem dela e eu entro com o passe, porque a gratuidade é individual.’ Aí ele 

continuou questionando: ‘É, na empresa que eu trabalho, você pode trazer sogra, 
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irmão...’ Não sei o que... Aí eu disse: ‘Isso aí pra mim é conversa’. Aí ele 

continuou me difamando, aí eu parei o carro, levantei : ‘Na moral, o que é que 

você quer? Olhe, você tá todo errado, e aqui funciona assim, meu amigo! Não é 

como você quer não...’ Então, eu fiz aquela pressão toda naquela hora ali, se 

tivesse que bater nele, ou ele me bater, ia acontecer. Mas aí o pessoal: ‘calma, 

segura (Participante 4). 

Na categoria conflitos entre os usuários e (ou) com o motorista, é possível citar 

uma diversidade de situações capazes de mobilizar o motorista de ônibus ou de requerer 

seu autogerenciamento afetivo: “Eles (usuários) me provocam e eu não reajo, não 

respondo. Mas a vontade mesmo é de parar o carro, e largar o carro onde tá. Eles têm que 

ter respeito pela gente. Nessas horas, dá vontade de largar a profissão.” 

A insatisfação com os atrasos foi percebida como fato comum, gerador de  

manifestação de irritação nos usuários, que expressam seu desagrado ao entrar no 

veículo. O atraso foi relatado pelos motoristas como consequência da infraestrutura ou da 

falta dela na cidade, o que causa congestionamento e engarrafamento, dificultando o 

controle e o cumprimento dos horários predefinidos pela organização. Os motoristas o 

perceberam como um fato que foge de seu controle e se acham prejudicados também 

com essa situação, uma vez que o atraso da viagem diminui seu intervalo de descanso,  

que é utilizado para relaxar e satisfazer necessidades fisiológicas e de alimentação.  

Os usuários se queixam dessa situação com o condutor, que geralmente se irrita e 

experimenta emoções negativas, mas procura não responder e nem manifestar a 

expressão emocional de insatisfação sobre o comentário, ignorando o usuário: “Tem 

passageiro que não quer saber não, vem logo te xingar, querem te agredir e 

tudo...”(Participante 1). 

Os motoristas também relataram que outras situações despertam a ira do usuário, que 

se volta contra o motorista, o que exige autocontrole da emoção, para não gerar um 

conflito durante a realização de seu trabalho:  

Às vezes, você dá um freio brusco e, às vezes, não sabe nem o que foi que 

aconteceu aqui na frente, e ele (usuário) já vai xingando a gente... ‘Porra, tá 

carregando boi, seu corno?’. Aí, quando vem pra cá pra frente, a gente tenta 

amenizar as coisas pra poder ir embora e deixar todo mundo na paz. (Participante 

2). 



63 
 

 

Ai se ele (usuário) tá alterando, eu procuro a viatura mais próxima; já aconteceu 

isso comigo, e a primeira viatura que eu vi eu encostei. Porque, no caso, o ponto é 

aqui, e eu sempre paro lá na frente, um pouquinho depois do ponto, porque eu 

observo quem tá vindo andando, quem tá pegando o carro. Eu tenho essa mania. E 

uma vez eu fiz isso e o cara me disse um bocado de verdade, me xingou, xingou 

minha mãe, pai... Aí eu vi que ele tava procurando confusão, então, a primeira 

viatura que vi parei e falei. A viatura pegou ele e colocou em outro carro. 

(Participante 7).  

 

Os motoristas também relatam situações em que o conflito ocorre entre passageiros. 

Nessas situações, quando foge do controle, a empresa recomenda que o condutor leve o 

veículo até um módulo policial ou viatura para que o conflito seja resolvido por 

autoridade competente, não colocando em risco a vida e a integridade física do 

trabalhador e de outros condutores. Mas os motoristas relatam que nem sempre é 

possível adotar essa postura, pois se sentem ameaçados em sua condição e se percebem 

em uma situação conflituosa entre o que é “correto” fazer (orientação da empresa) e o 

que acreditam ser a melhor decisão, experimentando, assim, a dissonância: 

 

Tem passageiro que entra no carro que parece que é só pra tirar o sossego da gente. 

Agora, agindo corretamente, a gente vai e procura um módulo, uma viatura, para 

no módulo, mas se a gente tomar essas atitudes, qualquer dia a gente tá aqui 

indefeso, subindo e descendo, a gente não pode se defender... É uma tijolada, um 

tiro... Daquela pessoa que foi inibida pela boa conduta do motorista (Participante 

4). 

 

Existe também o usuário atípico do serviço, porém comum, o “traseirista”. É aquele 

que entra no veículo e se recusa a passar pela catraca registrando a passagem, e segue 

viagem no fundo do carro. Isso é proibido pela empresa, que orienta o cobrador para 

cobrar a passagem, mas a orientação é de que não se chegue a provocar conflito, nem 

risco de agressão. Essa situação desperta tensão no motorista, que geralmente observa a 

situação pelo retrovisor do veículo. Nessas situações, ele precisa tomar a decisão de abrir 
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ou fechar a porta de entrada do veículo, de continuar a viagem ou aguardar a resolução 

do conflito. Esse tipo de evento foi observado e também relatado durante a entrevista 

como uma situação que desperta emoções negativas, de medo e ansiedade, pelo fato de o 

condutor não saber o que esperar daquele pessoa. E, assim, demanda do condutor o 

controle adequado de suas emoções para resolver o problema e garantir a tranquilidade 

da viagem: 

A empresa orientou a gente a não criar confusão; se o cara não tem dinheiro ou não 

vai pagar, você vai falar que não pode e tudo o mais, mas vai ter que abrir, não é 

que vai deixar e tal, mas se ver que não tem jeito mesmo... Você não pode é colocar 

sua vida em risco (Participante 2). 

 

A gente fica amedrontado, trabalhamos com medo, mas não podemos demonstrar 

esse medo, porque senão eles tomam conta da gente. Então a gente tá aqui no 

volante, mas tá atento, preparado para qualquer coisa. Eu percebi que estava 

acontecendo algum problema e fiquei observando pelo retrovisor; se tivesse 

passado alguma viatura, eu teria parado para a polícia resolver o problema; eu 

prefiro evitar o problema, é assim que eu trabalho. Mas. se fosse outro colega, já 

teria parado o carro e tinha ido lá saber o que estava acontecendo, enfrentava o 

cara. Eu não, prefiro ficar acompanhando a atitude dele, pra evitar problema, sabe? 

Até tentei chamar o cobrador pra saber o que estava acontecendo, mas ele não veio 

e ficou discutindo com o cara. Eu prefiro que ele não discuta e deixe o cara lá. 

Discutir é sempre pior (Participante 3). 

 

Também foi observada a função de suporte social que os usuários acabam por 

exercer, influenciando a experiência de emoções positivas e satisfação no trabalho, 

contribuindo, assim, para o bem-estar dos motoristas: “Às vezes sentam aqui perto e 

conversam, o tempo passa rápido e você alivia um pouco a tensão e acaba fazendo 

amizade também.” (Participante 1). “Aí a gente fica conversando e aí já passa o tempo e 

deixa a gente mais tranquilo” (Participante 3). Essa função está relacionada à 

subcategoria aproximação e intimidade. 

Pela análise dessa categoria, observou-se a possibilidade de criação de vínculos 

entre o usuário e o motorista, fazendo com que, muitas vezes, o motorista solicite à 
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organização fixar-se no trajeto em que presta seu serviço. Relataram sentirem-se seguros 

e confortáveis ao perceber que, durante a viagem, há usuários conhecidos. Reportaram-se 

a situações em que os usuários enfrentaram outros passageiros que buscavam atrito e 

agiram em defesa do condutor. Essas situações foram relatadas pelos motoristas como 

causadoras de prazer, satisfação e felicidade:  

 

É tanto que, às vezes, quando acontece de rodar em outro roteiro, poucos gostam, 

porque já conhecem seus passageiros, e se sentem mais seguros, porque aí vem um 

outro passageiro que sei lá porque tenta te agredir, ou quer que você pare em lugar 

inapropriado, aí às vezes até os outros passageiros que te defendem e falam logo: 

‘O que você quer rapaz, não vê que o motô tá fazendo o trabalho 

dele?’(Participante 1).  

 

Assim, a categoria aproximação e intimidade apresenta-se como uma demanda 

positiva de trabalho emocional. 

Como foi relatado anteriormente, a interação com os usuários desperta tanto 

emoções negativas como positivas, o que está relacionado ao contexto em que ocorre e à 

situação enfrentada pelas duas partes. Ao aproximar-se positivamente do condutor, os 

usuários acabam por demandar a exibição de emoções positivas. Entretanto, as situações 

consideradas difíceis pelos motoristas, provocadas por essa interação, demandam o 

autogerenciamento de suas emoções para suprimir emoções negativas de raiva e medo. 

Esse controle emocional possibilita a boa realização do trabalho por esse profissional, 

que, então, consegue alcançar os objetivos almejados pela organização.  

Mas, como foi observado, nem todos conseguem lidar adequadamente com esses 

eventos emocionais e chegam até mesmo a provocar conflitos que precisam de 

intervenção. É importante ressaltar também que as categorias “traseiristas” e conflitos 

entre os usuários e (ou) com o motorista são percebidas pelos motoristas como fontes 

importantes de emoções negativas, como irritação, tensão, medo e ansiedade. Eles se 

propõem a regular suas emoções com muito esforço, por medo das consequências que 

podem causar a expressão da emoção vivenciada nessas situações. É oportuno lembrar 

que é requerido maior esforço do trabalhador quando ele tem de se relacionar por longo 
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período com o usuário, ou quando a situação tende a ficar tensa entre eles (Gondim, 

Lima & Alvaro, 2006; Grandey, 2000). 

 

 

3.1.3 Demandas do Trânsito 

 

Em demandas do trânsito, estão incluídas as situações inerentes ao trânsito e que 

despertam alguma mobilização emocional. Foram identificadas duas categorias relativas 

a essa demanda de trabalho emocional: engarrafamento e despreparo dos outros 

condutores. Essas duas categorias incluem situações que deixam esses trabalhadores em 

situação de alerta, além de despertar emoções negativas e demandar seu autocontrole: “A 

gente tem que estar atento o tempo todo, porque sempre vem alguém distraído, ou 

fazendo barbeiragem, e a gente tem que preservar a vida dos passageiros e a nossa 

também” (Participante 1). 

Quanto à categoria engarrafamento, foi observado que alguns motoristas parecem 

lidar melhor com ela ao considerar como algo que foge de seu controle. Ao pensar dessa 

forma, adotam estratégias com o propósito de aliviar a tensão provocada por tal situação. 

Deve-se pontuar também que a situação de engarrafamento faz com que a viagem atrase 

e, com isso, o condutor reduz ou perde seu intervalo de descanso, o que lhe traz 

desagrado e insatisfação. 

 

Então o trânsito já começa a ficar lento daqui... Uma viagem que era pra fazer em 

uma hora e cinco, a gente faz em uma hora e meia, só pra ir. Então, na volta, a 

gente tem mais uma hora e vinte por aí, mas quando chega aqui já tá estourado (o 

tempo) já. Vinte minutos pra descansar já é muito e é raro. Porque o 

congestionamento toma tudo (Participante 4). 

 

O que estressa mais a gente é o engarrafamento. A pior situação pra mim é o 

engarrafamento. Porque é aquela coisa, é calor, é... Não sei nem explicar como é 

que é. Você mexe demais o cambio, toda hora tem que ficar passando a marcha, 
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desgasta mais, entendeu? Aí desgasta. Eu já tô acostumado, eu não estresso. O 

carro aqui roda duas viagens, pra mim tanto faz chegar aqui onze como meio dia, 

pra mim tanto faz porque eu não tenho pressa pra chegar. Tá engarrafado mesmo, o 

que é que a gente pode fazer? Mas tem aquela coisa, tem gente que reage no 

engarrafamento e estressa demais (Participante 6). 

 

É porque é doloroso que você fica batendo no câmbio todo o tempo, é doloroso... E 

você quer, às vezes, chegar no horário aqui na empresa, na rodoviária e nunca 

consegue. Já chega tarde, aí o cara já manda descer e quando você vai largar já 

passou do horário, aquilo ali já lhe cansa muito e você já está no extremo... é 

horrível... (Quando está no engarrafamento) Fico pensando, tento me distrair 

comigo mesmo, pensando outras coisas (Participante 9). 

 

Outros motoristas percebem essa situação como algo muito desgastante e 

provocador de estresse: “O mais difícil é o estresse da gente do dia a dia, é o trânsito... O 

trânsito é um engarrafamento danado. O que me deixa mais chateado é o trânsito” 

(Participante 5).  

Quanto à categoria despreparo dos outros condutores, embora seja uma situação que 

requer desse profissional habilidade motora e cognitiva para desviar-se e proceder da 

melhor forma possível, a fim de evitar acidentes, também é possível inferir que esse tipo 

de situação demanda do condutor o controle adequado de suas emoções, para que possa 

tomar a decisão mais acertada e evitar conflitos no trânsito ao expressar a emoção 

genuína.  

As falas a seguir ilustram o quão comum e desgastante são os acontecimentos que 

envolvem imprudência e direção perigosa em sua rotina de trabalho: “É diariamente, isso 

sempre acontece, é carro parado no meio da rua, carro parado em ponto de ônibus... 

Acontece no dia a dia... É o sufoco que a gente passa.” (Participante 5). 

 

É muita barbeiragem, é muito carro na rua fazendo barbeiragem com a gente, a 

gente tem que se livrar desse pessoal, é o tempo todo a gente se livrando de 

acidente. Acontece sempre aquilo ali. Ontem mesmo, em Piatã, aconteceu um cão 
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ali com um motorista dando ré, eu buzinei pra ele desfazer e ele mostrou foi o dedo 

pra mim, é isso que acontece. Eu vou dizer, buzino pra alertar ele, mas ele não tá 

nem aí, não quer nem saber. (Participante 5). 

 

Tenso por causa do trânsito e do perigo que tem no trânsito, é um perigo muito 

grande... O tenso que eu digo é ficar preocupado, preocupado, você vira pra lá vira 

pra cá, fica atento, não sabe o que vai fazer, a intenção dele qual vai ser. Ai você 

tem que fazer sua parte e a dos outros. (Participante10). 

 

Relato de um motorista sobre a vivência emocional diante de uma imprudência 

grave no trânsito:  

 

A adrenalina sobe... Aí, na hora, a gente tem que pensar em Deus e tranquilizar pra 

não perder a cabeça... Que você toma uma fechada na rua, você com 60 Km/h, aí 

vem um outro de lá pra cá... Realmente, aí você sente raiva, sobe pra cabeça... Aí 

você tenta segurar, você não pensa em nada, só pensa nos passageiros que tá com 

você e em você mesmo. Às vezes você dá uma distância de... de segurança, aí o 

pessoal vem com carro pequeno e quer passar na frente, aí sobe aquela raiva... Aí 

tem que segurar mesmo (Participante 2). 

 

 

3.1.4 Demandas da organização 

 

Três categorias foram identificadas como demandas da organização: fiscalização, 

relação com a chefia e manutenção dos veículos. A fiscalização pela organização 

acontece de diversas formas, e uma delas é através do tacógrafo, que é um dispositivo 

colocado nos veículos para se monitorar o tempo, a distância e a velocidade. Essas 

informações são armazenadas no disco-diagrama, que é analisado diariamente pela 

organização. Nos casos em que o motorista ultrapassa os limites estabelecidos de 

velocidade, eles são convocados e notificados pela empresa, além de receberem 
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treinamentos relativos às normas pelos orientadores da organização. Outra forma de 

fiscalização é a dos despachantes, empregados que controlam o tempo das viagens, o 

cumprimento dos horários, e estipula o tempo de descanso entre as viagens, além do 

controle do contador da catraca. Segundo relato dos motoristas, é comum o atrito com 

esses profissionais. As câmaras de segurança instaladas nos veículos também exercem 

controle sobre a realização do trabalho desse profissional. Inicialmente, elas foram 

instaladas para inibir a ação de assaltantes de transporte coletivo, mas, atualmente, 

também têm sido utilizadas como forma de controle do comportamento do condutor e do 

cobrador.  

Essa fiscalização pode ser percebida pelo motorista como exagerada e pode estar 

relacionada a emoções negativas: “Tudo que pega aqui, fiscalização demais, muita 

fiscalização, todo canto tem fiscalização. É como eu falei com você, né? Todo mundo 

observa a gente, todos” (Participante 4). 

A relação com a chefia também foi identificada como uma categoria que demanda 

do trabalhador a regulação emocional. A busca da negociação de férias, de escalas de 

trabalho nos feriados, de mudanças de roteiros e turnos de trabalho, entre outras, muitas 

vezes, despertam desentendimentos entre o motorista e sua chefia imediata. Essas 

negociações são percebidas pelos motoristas como perigosas para o bom andamento do 

trabalho e para a relação na empresa, e eles até relataram casos de “perseguição” e 

injustiças ocorridas com colegas de trabalho. “A gente não vai enfrentar pra não criar 

uma situação com a empresa... Você irrita um homem desse, é capaz dele ficar te 

perseguindo, como no caso de outras pessoas que eu já vi.” (Participante 4). Assim, são 

situações que demandam do trabalhador a habilidade de gerenciar suas emoções e as dos 

outros, visando a se chegar a um acordo satisfatório entre as partes. 

A manutenção dos veículos também foi identificada como uma situação que 

produz emoções negativas nesses trabalhadores: “Poxa, a gente fica chateado, né?! A 

gente vai começar o trabalho, e logo percebe que sua ferramenta de trabalho está com 

defeito, e que você reclamou, pediu pra consertar e nada foi feito... Aí a gente fica 

chateado, né? Meio triste, decepcionado”(Participante1)  

As situações que compõem essa categoria, como defeitos no equipamento, exigem 

do condutor a habilidade no trato com os responsáveis pelo setor de tráfego e 

manutenção da organização e com os próprios usuários, uma vez que elas podem causar 
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situações constrangedoras para ambos e insatisfação com o serviço, como é ilustrado a 

seguir: 

 

Sempre acontece (defeito no equipamento) e é sempre a mesma coisa... Aí a gente 

tem que pensar em como resolver a situação, né? Eu vi que não colocava a vida de 

ninguém em risco e, então, segui viagem, tentando fazer o melhor possível... Mas 

sempre acontece, você vai começar a viagem e pronto! Logo vê um defeito, um 

problema... Quando o problema é grave, a gente recolhe o carro; quando não é,  a 

gente dá um jeitinho e fica chateado mesmo, porque o trabalho já não é muito 

fácil... Mas você quer fazer o seu melhor pra dar tudo certo. (Participante 1). 

 

 

3.1.5 Demanda contextual 

 

As situações de violência e assalto foram compreendidas como uma categoria da 

demanda contextual por se considerar que essas situações mobilizam os motoristas e 

demandam um processo de regulação emocional visando à manutenção da segurança, da 

saúde e do bem estar. São situações que fogem ao controle do condutor e da própria 

organização, uma vez que estão atreladas à organização política, econômica e social e à 

questão de segurança pública. 

Esses eventos não foram observados durante a presente investigação, mas foram 

constantemente relatados pelos participantes, que já os consideram como inerentes ao 

trabalho, em virtude da rotina desses eventos: “Já me assaltaram 16 vezes, como 

cobrador e motorista.” (Participante 4) 

Eles consideram tais eventos como as situações mais difíceis de lidar durante a 

execução de seu trabalho, associando-os ainda ao estresse e à insatisfação no trabalho, 

como é demonstrado a seguir: “Ta aí a única coisa que atrapalha quem trabalha em 

transporte coletivo: é o assalto. Tirando o assalto, a gente tira de letra, porque passageiro 

a gente vai e vem, um dia sim, e o outro tal... Só assalto. É só o que me incomoda.” 

(Participante 7). 
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Você trabalha tenso, não trabalha assim, tipo à vontade, como a gente vinha aqui 

agora. Trabalha esperando que vai acontecer alguma coisa e, pra o motorista, não é 

bom né?  E nem para os passageiros... Pode acontecer um acidente né? Você 

trabalha tenso, pensando que vai acontecer alguma coisa, e quando a mente tá 

ocupada, pode acontecer alguma coisa, principalmente para o motorista, que tem, 

que tá com a mente limpa, sem pensar em nada (Participante 8). 

 

Inferiu-se, pelos relatos, que os motoristas lidam de formas diferentes com esses 

eventos. Alguns optam por adotar uma postura de passividade diante da situação, 

seguindo as recomendações dos infratores; outros optam por enfrentar a situação de 

forma mais ativa, por acreditar que é possível o seu controle. Entretanto, 

independentemente da postura adotada, é necessário que o condutor autogerencie seu 

estado afetivo, a fim de lidar com a situação de forma a minimizar os prejuízos 

potenciais, como agravar a situação a ponto de aumentar a agressão dos infratores contra 

o próprio motorista e os usuários, e provocar de acidentes. Além disso, após o fato 

ocorrido, é o motorista o indivíduo responsável pelas providências a serem tomadas, 

como registro da ocorrência em delegacia, transporte do veículo para local seguro, 

controle e direcionamento dos usuários do serviço presentes na situação. Essas posturas 

serão apresentadas a seguir: 

 

Muitas vezes, também já consegui evitar de pegar o marginal no ponto... Já 

consegui evitar usando estratégias de... de motorista mesmo... O cara subiu no 

ônibus, ele levava uma bolsa feminina de couro, e essa bolsa estava vazia e pesada. 

Aí eu imaginei que ali tivesse um revolver. Quando eu imaginei que ali tivesse um 

revolver, aí eu puxei o ‘ruanete’, desliguei o carro e disse que o carro interrompeu, 

e disse que o carro tava quebrado. Então ele falou: ‘Rapaz ligue o carro!’ ‘Meu 

amigo não vê que o carro tá quebrado, ele não vai mais ligar, vou botar vocês no 

outro carro e vocês seguem a viagem, o destino de vocês...’, ‘Não, mas pra mim só 

serve esse, que eu vou pra a CEASA’, ‘Meu amigo, esse carro não passa na 

CEASA, esse passa em Simões Filho, tá indo pra Simões Filho. Pra ir pra a 

CEASA você tem que pegar uma kombi, e aquele carro que tá atrás vai levar você 

até lá’ (Participante 4). 
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“Eu me previno também demais dos assaltos. Que se eu chegar no ponto e sentir 

que tem uma maldade eu vou me embora e vou deixar ele lá...” (Participante 10). 

“Calmo, levo o carro tranquilo. Tem que manter a tranquilidade, não pode é 

entrar em pânico. ‘Bora parceiro, vai descer onde?’” (Participante 6). 

“Ficar o melhor possível distante e não agredir ele também, verbalmente. Tentar 

melhorar a situação...” (Participante 9). 

Para sintetizar esta parte de apresentação e discussão de resultados, cabe retomar os dois 

primeiros objetivos específicos definidos nesta investigação: i) caracterizar o contexto laboral de 

motoristas de transporte coletivo urbano; ii) identificar as demandas de trabalho emocional da 

rotina de trabalho, da organização e da ocupação. 

A análise dos dados sugere que a ocupação analisada demanda do trabalhador o uso 

de estratégias de regulação emocional na realização de seu trabalho: “Tenho muitos 

colegas que são ótimos pilotos, bom mesmo, entende de tudo do carro, mas não sabe 

lidar com essas coisas, aí sempre tem problema com eles.” (Participante 1). Como já foi 

apresentado anteriormente, identificaram-se cinco grupos de demandas de trabalho 

emocional, e todas elas requerem dos participantes maior habilidade para lidar com suas 

emoções e as dos outros. Os grupos de demandas encontram-se resumidos no  Quadro 5: 
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Demanda 

 

Categoria 

 

Caracterização 

Colegas de trabalho 
 
 
 
 
Usuários do serviço 
 
 
 
 
 
 
Trânsito 
 
 
 
 
Organização 
 
 
 
 
 
 
Contextual 

Interação com colegas; 
Disputa por espaço. 
 
 
 
Aproximação e intimidade; 
Desobediência às normas; 
Diversidade; 
Conflitos entre os usuários 
e/ou com o motorista; 
"Traseiristas". 
 
Engarrafamento; 
Despreparo dos outros 
condutores. 
Fiscalização; 
 
Manutenção de veículos; 
Relação com a chefia. 
 
 
 
 
 
Violência e Assalto 
 

Situações causadas pelos colegas ou 
da interação entre eles que mobilizam 
os sujeitos e sugerem a necessidade 
de autorregulação. 
 
Situações provenientes da interação 
com os usuários que mobilizam 
emoções e demandam regulação 
emocional para o bom desempenho 
do trabalho; 
 
 
Situações que acontecem que são 
inerentes ao trânsito e que despertam 
alguma mobilização emocional no 
sujeito. 
 
Situações relacionadas a 
procedimentos operacionais e 
negociação com chefia visando a 
resolução de problemas ocorridos no 
veículo ou de natureza administrativa. 
 
Situações de violência e assalto que 
mobilizam os motoristas e demandam 
o processo de regulação emocional 
visando a manutenção da segurança, 
saúde e bem-estar. 
 

Quadro 5. Demandas de Trabalho Emocional Identificadas 

 

Essas demandas não são explicitamente reveladas pela organização. Elas são 

ajustadas pelo trabalhador nas singularidades das situações enfrentadas. Os motoristas se 

revelam ativos na realização do trabalho emocional, adotando atitudes e tomando 

decisões para resolver os problemas encontrados, sem a necessidade de um contato 

prévio com a organização. Ao aceitar esse tipo de ajuste, a empresa revela-se flexível às 

respostas dos trabalhadores às demandas encontradas, desde que eles ajam com certo 

controle, mantendo a integridade física dos usuários do serviço, a integridade dos 

equipamentos de trabalho e a observância de normas legais. Dessa maneira, os 

motoristas podem recorrer a tipos de estratégias de regulação emocional diversificadas 
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para minimizar situações consideradas difíceis, o que é possível quando as regras da 

organização são inespecíficas (Diefendorff & Gosserand, 2003). 

Duas considerações importantes realizadas por Hochschild (1979) foram 

percebidas neste estudo. A interação social mostrou-se como fonte importante de 

realização de trabalho emocional, e a inibição de emoções negativas mostrou-se saliente 

para o atendimento das demandas. Na perspectiva de Totterdell e Holman (2005), os 

eventos emocionais negativos são tidos como os mais motivadores para o uso das 

estratégias de autorregulação. 

Os resultados aqui apresentados sugerem que as três principais características do 

processo de trabalho emocional definidas por Hochschild (1983) e Morris & Feldman 

(1996) foram observadas. Dessa forma, reconheceu-se que o trabalho emocional ocorreu 

na interação face a face com os usuários, com a chefia e com colegas de trabalho, mas 

não apenas nessas interações. Houve outras situações que escaparam do rol das 

interações sociais e que demandaram a realização de trabalho emocional, como as 

demandas provenientes da categoria engarrafamento, e também da categoria despreparo 

dos outros condutores. Reconheceu-se que a expressão das emoções influencia as 

emoções das outras pessoas, suas atitudes e comportamentos, e, por isso, os motoristas se 

engajavam no processo de autorregulação. E, por último, a expressão das emoções 

obedecia a regras gerais da organização, embora elas não fossem claramente explicitas.  

Do relato dos entrevistados foi possível perceber que o grande motivador para a 

realização do trabalho emocional não são as demandas da organização, mas do contexto 

em que os profissionais atuam. Como observado por Mann (2005) em seu estudo com 

enfermeiros, as pessoas expressam as emoções que julgam adequadas, por acreditarem 

que elas fazem parte de seu trabalho, ou são necessárias para sua realização, e não apenas 

por constituírem uma regra da organização. Assim, os motoristas se engajam mais no 

processo de autogerenciamento afetivo por medo das consequências que a inadequação 

de seu comportamento e a expressão genuína de sua emoção podem provocar, ou seja, 

previnem conflitos e desentendimentos com usuários, colegas, infratores e com a própria 

organização. Os motoristas se percebem em posição de vulnerabilidade, por atuarem em 

ambiente externo à empresa, sem segurança e à mercê de situações que fogem a seu 

controle. Por isso, engajam-se no processo de regulação emocional na realização do 

trabalho. Mostram-se, assim, ativos no processo de preservação da sua integridade física, 

sua saúde e seu bem-estar. 



75 
 

Assim como foi sugerido por Gondim e Borges-Andrade (2009) e Kinman et al., 

(2011), o suporte social pode criar um clima favorável ao adequado gerenciamento 

emocional e atenuar seus efeitos negativos sobre os trabalhadores. O suporte dos colegas 

e o dos usuários foram identificados como fatores que podem atuar como atenuantes na 

realização do trabalho emocional, por auxiliarem no enfrentamento das situações 

aversivas enfrentadas pelos motoristas, estando também relacionados à preservação do 

bem-estar, por se mostrarem como fontes de emoções positivas e reforçadoras de bons 

comportamentos. Entretanto, em alguns casos, usuários e colegas também podem ser 

protagonistas de situações que evocam emoções negativas e mal-estar. 

 

 

3.2 Estratégias de regulação emocional 

 

Nesse tópico, serão descritas as estratégias de regulação emocional identificadas 

neste estudo, de acordo com o modelo de Gross (1998) e Hoschichild (1979; 1983). Para 

cada estratégia, serão apresentadas suas categorias representativas. Em seguida, será 

apresentado um resumo dos achados e sua discussão, com o arcabouço teórico. As 

estratégias e seus contextos, identificados neste estudo, podem ser observados no Quadro 

6, a seguir. 
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Estratégia de R.E.   

 
             Contexto 

 
 

Estratégias de Ação Profunda 
 
Reavaliação Cognitiva 
 
 
 
 
Seleção da Situação 
 
 
Modificação da Situação 
 
Atenção Posicionada 

Se colocar no lugar do outro; 
Percepção de vantagem pessoal; 
Noção de brevidade do contato; 
Percepção de impotência. 
 
Evitar usuários difíceis; 
Aproximação de colegas e usuários. 
 
Assumir a culpa. 
 
Envolvimento com outras pessoas e 
assuntos. 
 

                                  Estratégias de Ação Superficial 
 

 
Supressão 
 
 
 
 
 
Compartilhamento Social 
 
 
 
Comportamental 
 

Evitar intensificação do conflito; 
Orientação aos objetivos 
organizacionais; 
"Chamar por Deus". 
 
Suporte dos colegas; 
Percepção de não exclusividade das 
situações. 
 
Utilização da buzina automotiva como 
expressão da emoção 
Controle da respiração. 
 

     Quadro 6. Estratégias de Regulação Emocional e Contextos de Aplicação 

 

3.2.1 Estratégias de Ação Profunda 

 

 Reavaliação cognitiva 

A reavaliação é uma estratégia que provoca a modificação da experiência 

emocional do indivíduo através da alteração dos conteúdos do pensamento sobre a 

situação vivenciada. As principais formas de reavaliação foram: 

a) Colocar-se no lugar do outro  
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Os participantes relataram que se colocavam no lugar do outro para compreender a 

situação por outra perspectiva e, então, se mostravam mais tolerantes aos eventos 

emocionais. Eles se identificaram como usuários do transporte público e, por isso, 

compreendiam muitas das situações questionadas pelos usuários do serviço. Essa 

empatia fazia com que o motorista se engajasse no processo de regulação para resolver 

problemas ocasionados no trabalho, buscando o benefício das partes envolvidas e 

alinhando-se aos objetivos da empresa. Além disso, justificavam os comportamentos 

ríspidos dos usuários e de alguns colegas como consequência de um dia estressante, ou 

por estarem passando por uma situação problemática.  

A fala do Participante 1, a seguir, ilustra como a atitude de colocar-se no lugar do 

outro pode fazer com que o indivíduo controle a emoção experimentada e se engaje na 

solução do problema de forma a não impactar na qualidade do serviço prestado ou causar 

prejuízos aos usuários. A fala faz referência à demanda de trabalho emocional referente 

à manutenção do veículo, em que o motorista se percebe diante de uma situação difícil: 

 

Aí a gente vai começar o trabalho e logo percebe que sua ferramenta de trabalho 

está com defeito, e que você reclamou, pediu pra consertar e nada foi feito. Aí a 

gente fica chateado, né? Meio triste, decepcionado... Aí falei logo pro cobrador que 

a gente ia assim mesmo... Mas é ruim pro passageiro, que fica esperando o carro no 

ponto e não tem nada a ver com a situação... Fico chateado com isso porque quero 

fazer meu trabalho direito... Falei logo com o cobrador que a gente iria ter que 

parar em todos os pontos, porque o usuário não tem culpa, né? Ele só quer pegar o 

carro dele e chegar no destino. Então eu fui parando em todos os pontos, aí alguns 

passageiros me perguntavam qual era o carro e eu respondia é tal.... Ah, eu me 

sinto bem, porque vejo que ocorreu tudo bem. Nenhum usuário ficou sem pegar 

seu carro, não tivemos problema na viagem e acho que conseguimos contornar a 

situação (Participante 1). 

 

As falas a seguir fazem referência à demanda de usuários, relativa a situações de conflitos 

entre usuários e (ou) com motorista, em que o usuário age de forma ríspida e intolerante com o 

motorista: 
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E se o passageiro fica chateado por algo que eu fiz, ou da empresa, às vezes fica 

por causa de atraso e tal, eu penso que é ele que tá lá, mas poderia ser eu, e me 

coloco no lugar dele também. Acho que essas coisas ajudam a não responder e não 

causar mais problema. (Participante 1). 

“O passageiro já vem de lá pra cá, às vezes, com problema e já vem pra cá 

querendo descontar na gente aqui.” (Participante 2). 

 

b) Percepção de vantagem pessoal  

 

Diante de situações como defeito no equipamento, muitas vezes o veículo é 

retirado para serviço de manutenção. Quando isso ocorre, o motorista é liberado de sua 

atividade e pode, então, voltar para casa, desde que o defeito não tenha sido provocado 

por ele. Nesse caso, embora o evento desperte a ira dos passageiros, que se prejudicam 

com tal situação, e gere mesmo o desgaste do próprio motorista, que se planejou para a 

realização do trabalho, a volta para casa é avaliada pelo motorista, que modifica, assim, a 

percepção do evento e minimiza o impacto negativo que essa situação despertou: “Pra 

mim foi bom, né, que cheguei cedo em casa e tudo (risos)!” (Participante 1) 

 

c) Noção da brevidade do contato 

 

Mesmo diante da hostilidade e da agressividade do passageiro no processo de 

interação, alguns motoristas revelaram não se deixar contagiar pela expressão da emoção 

negativa deles e, para tal, recorrem à estratégia de reavaliação pela consciência da 

brevidade do contato entre os atores da interação (passageiro e motorista). Reconhecem 

que o usuário é um “passageiro” que logo sairá do veículo ao chegar em seu destino e, 

por isso, avaliam não ser útil alimentar as suas inquietações. 

O Participante 2 ilustra essa situação:  

“Eu deixo falar alguma coisa aí, eu ouço... E deixo ir embora e fico tranquilo... Se 

me irritar, eu tento não absorver a irritação deles pra mim e deixo ir embora... Que é um 

passageiro mesmo e vai embora... Etendeu?”. 
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d) Percepção de impotência diante da situação 

Diante de uma situação considerada desgastante pela maioria dos participantes, 

como o trânsito, há ainda aqueles que revelam lidar bem com a situação, apesar de 

reconhecer o estresse. Nessa situação, o motorista reavalia e percebe que não é possível 

fazer nada para melhorar a situação ou livrar-se do problema. Diante disso, adota nova 

perspectiva sobre a situação, reconhecendo sua impotência diante dela, o que o ajuda a 

enfrentar a situação de forma menos desgastante. Uma explicação para tal fato pode ser a 

de que o motorista não se engaja, pois não considera que a solução esteja a seu alcance. 

Esse é o caso dos Participantes 6 e 7:  

O que estressa mais a gente é o engarrafamento. A pior situação pra mim é o 

engarrafamento. Porque é aquela coisa, é calor, é... Não sei nem explicar como é 

que é... Eu já tô acostumado, eu não estresso. O carro aqui roda duas viagens. Pra 

mim, tanto faz chegar aqui onze como meio dia, pra mim tanto faz, porque eu não 

tenho pressa pra chegar. Tá engarrafado mesmo, o que é que a gente pode fazer? 

(Participante 6). 

 

“Xingamento todo mundo xinga, né? Não adianta, não pode evitar... Até no 

trânsito, mesmo quando o cara me fecha, aí e tal... Não posso fazer nada mesmo... 

Xingou, xingou, tá xingado.” (Participante 7). 

 

Seleção da situação 

Essa estratégia se caracteriza por evitar situações capazes de mobilizar emoções 

negativas e consideradas difíceis, ou por aproximação daquelas consideradas fáceis. Ela 

esteve presente principalmente nas situações de demanda de trabalho emocional 

provenientes dos usuários. Essa estratégia foi utilizada pelos participantes da seguinte 

forma:  

a) Evitar usuários difíceis 
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Para lidar com situações em que os usuários reclamavam e mostravam-se irritados, 

os motoristas frequentemente evitavam a interação com eles, ou falavam apenas o 

indispensável.  

 

Tento não absorver a irritação deles pra mim e deixo ir embora... Que é um 

passageiro mesmo e vai embora ... Às vezes, o cara puxa o ponto e aí e eu não 

ouço, às vezes tô até conversando com alguém, aí o cara grita ‘Motô, olha aí o 

ponto!’ Fala com ignorância,  aí eu falo: ‘Ô, desculpe aí, na moral’(Participante 2). 

 

b) Aproximação de colegas e usuários 

Os participantes relataram se aproximar de colegas e usuários com o objetivo de 

tornar o trabalho mais prazeroso. Eles se aproximam ou mostram-se solícitos quando o 

outro revela expressões positivas e conversa sobre assuntos prazerosos.  

A fala do Participante 1 ilustra esse contexto de aplicação da estratégia diante da 

aproximação do usuário que lhe pede informação ou inicia um diálogo: 

 

Tem pessoas aqui que pego há tanto tempo, sempre nos mesmos dias e mesmos 

horários, e acabo considerando como um amigo. Aí sentam perto e conversam, 

querem saber como você tá... Tem outros que pedem informação, acho isso 

normal, eles têm dúvida e querem resolver. Na verdade, era pra perguntar pra o 

cobrador, mas muitos querem saber é do motorista. Eu gosto de ajudar e explico e 

informo. Acho isso bom, me sinto bem fazendo isso (Participante 1). 

 

Essa estratégia não foi muito referida pelos motoristas deste estudo. Parece que o 

tipo de atividade realizada e o ambiente de trabalho não favorece sua utilização, talvez 

porque, para esse profissional, não deve ser fácil evitar os eventos emocionais negativos 

e aproximar-se dos positivos, em decorrência da interação constante com diversos 

usuários e colegas, sem escolha.  
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Atenção posicionada 

 

Essa estratégia refere-se ao redirecionamento da atenção, utilizando recursos 

como distração ou concentração. É caracterizada pelo esforço do participante em manter 

um estado emocional interno positivo. Essa também não foi uma estratégia observada 

neste estudo. Talvez a situação de trânsito, o estado de alerta e os perigos inerentes à 

profissão prejudiquem o seu uso, pois, afinal, o motorista deve se manter atento a todos 

os estímulos internos (passageiros) e externos (trânsito, pedestres, sinalização). Quando 

apareceu, o uso dessa estratégia foi relacionado a demandas de trânsito, em situações de 

engarrafamento, como uma forma de atuar no tempo ocioso, ou após a vivência de uma 

situação estressante, em que o motorista procura interagir com outras pessoas para 

esquecer (ou se distrair). Seu contexto de aplicação é apresentado da seguinte forma: 

 

a) Envolvimento com outras pessoas e assuntos 

 

“Ah, depois que o caso passa e você vê que não aconteceu nada, fica um pouco 

aliviado, né? E, com o tempo que você vai conversando e se distraindo com outras 

pessoas, outras coisas, aí vai esquecendo” (Participante 1) 

“Eu fico pensando, tento me distrair comigo mesmo, pensando outras coisas.” 

(Participante 9). 

 

Modificação da situação 

 

Essa estratégia se caracteriza pela expressão de emoções intencionais, com o 

objetivo de modificar o curso da ação. È comum que a emoção expressa não seja 

congruente com a experimentada pelo indivíduo e, por isso, pode estar associada à 

dissonância emocional.  

 

a) Assumir a culpa 
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Diante de uma situação de agressão verbal de um passageiro que se aproxima do 

motorista, o participante 2 reage à situação, tentando amenizá-la e assim modificar o 

curso da ação já iniciada. Para isso, recorre ao controle da emoção sentida (raiva e medo) 

e exibição de outro tipo de emoção, ao mostrar “empatia”, ou assumindo o “erro” 

pedindo desculpas, no intuito de controlar a situação e amenizar o impacto negativo que 

aquela interação pode provocar:  

 

Dá um freio brusco e, às vezes, não sabe nem o que foi que aconteceu aqui na 

frente e ele já vai xingando a gente... ‘Porra, tá carregando boi, seu corno?’ Aí, 

quando vem pra cá pra frente, a gente tenta amenizar as coisas, pra poder ir embora 

e deixar todo mundo na paz... Aí você só pode é pedir desculpa, que se o cara for 

debater, aí vai começar aquela discussão. (Participante 2). 

 

3.2.2  Estratégias de Ação Superficial 

 

 Supressão 

 

Ocorre através do controle ou da neutralização do comportamento emocional por 

sua inibição. Neste estudo, essa estratégia foi associada à inibição de emoções negativas, 

situação em que o participante sentiu vontade de rebelar-se contra o agente causador 

dessa emoção, mas bloqueou a exibição desse comportamento por julgá-lo inapropriado, 

ou por avaliar que ele lhe traria consequências negativas, como punição pela empresa, 

perda do emprego e (ou) intensificação do conflito, podendo levar à agressão física. Essa 

estratégia, então, é adotada como forma de controlar ou inibir a situação considerada 

difícil ou desencadeadora de emoções desagradáveis.  

Embora essa tenha sido uma estratégia comum dos motoristas para os momentos 

difíceis, eles reconhecem que, muitas vezes, ela não é eficaz, ou eles se sentem incapazes 

de utilizá-la quando necessário: “Às vezes, a gente se controla, mas, às vezes, não 

consegue se controlar não... Fico ouvindo ele (usuário) falando e aí, quando não aguento 
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mais ouvir ele falar, ai eu respondo” (Participante 5). Essa falta de controle geralmente é 

avaliada de forma negativa, por acreditarem que o enfrentamento da situação através da 

expressão negativa pode trazer consequências desagradáveis: “Porque se eu tô aqui 

mesmo no trabalho, na hora eu fico nervoso, dá vontade de, de fazer coisas que só faz me 

prejudicar... Aí você tem que se controlar.” (Participante 5) 

Entretanto, o enfrentamento da situação, quando há o controle adequado da 

emoção, pode também ser percebido pelo motorista como um comportamento bem 

sucedido. Assim, como foi observado por Gondim e Borges-Andrade (2009) em seus 

estudos com aeroviários, alguns participantes também encontraram uma forma menos 

dolorosa de enfrentar a demanda de trabalho emocional, ao manter firmeza com o agente 

causador do desconforto. O Participante 4 relatou que aprendeu a se defender dos 

assaltos. Ao perceber um assaltante no veículo, simula um defeito e ainda interage com o 

assaltante explicando o fato ocorrido, sem expressar o medo sentido. O participante 

conclui que, na primeira vez em que agiu dessa forma, sentiu muito medo, mas, nas 

vezes seguintes, achou mais fácil controlar a situação. O enfrentamento da situação 

parece ser reforçado por alguns usuários do serviço que aprovam seu comportamento. 

Esse enfrentamento pode, então, ser considerado como uma forma mais positiva de 

utilizar a estratégia da supressão, por estar associada a sentimentos de coragem e 

controle.  A ilustração desse evento se encontra a seguir:               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Muitas vezes, também já consegui evitar de pegar o marginal no ponto, já consegui 

evitar usando estratégias de motorista... Ao desconfiar que havia assaltante no 

veículo,  desliguei o carro e disse que o carro interrompeu e disse que o carro tava 

quebrado... O amigo dele desistiu. ‘Rapaz ligue o carro’, ‘Meu amigo não vê que o 

carro tá quebrado, ele não vai mais ligar, vou botar vocês no outro carro e vocês 

seguem a viagem, o destino de vocês’... Na hora, aumenta o medo e, por último, a 

coragem pra você tomar alguma atitude. Aí, quando eu cheguei aqui, teve 

passageiro que ficou na porta de casa só esperando eu passar... ‘Ai Motô, gostei!’ 

Mas teve outras pessoas que já foram contra mim” (Participante 4).  

 

Nunca fomos assaltados. Nunca tivemos problema algum, eu e ele, porque eu me 

previno também demais dos assaltos. Que se eu chegar no ponto e sentir que tem 
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uma maldade, eu vou me embora e vou deixar ele lá... Se eu pressentir que tem 

alguma coisa errada eu deixo lá... Tem hora que eu chego me arrepio 

(Participante10). 

 

O uso da estratégia de supressão mostra-se eficaz quando o motorista está há pouco 

tempo na profissão. Com o passar dos anos, ela tende a ser substituída pela expressão da 

emoção genuína. Os empregados de maior tempo de serviço se comportam de forma 

agressiva e intolerante diante das situações consideradas difíceis: “Por enquanto, tá 

funcionando. Mas eu acho que se eu demorar muitos anos aqui, essas palavras não vão 

funcionar não... Fazer igual aos outros. Agredir verbalmente, responder... Porque eu to 

ficando um cara intolerante... É como se fosse um hábito, um vício” (Participante 9).  

Acrescenta ainda que é mais fácil inibir a expressão de emoção quando se está no 

início da jornada de trabalho, pois, com o tempo da viagem e a exposição a eventos 

emocionais desgastantes, o motorista passa a reagir: 

 

Esse daí eu consigo controlar, porque peguei o carro agora. Mas quando eu for lá 

em baixo pra voltar, tem momentos que eu não consigo mais controlar, porque a 

gente se estressa por causa do trânsito. Os passageiros falando coisas que não lhe 

agradam. Aí aquilo ali vai acumulando, acumulando, e você só segurando toda a 

bomba... Aí o barril vai enchendo de pólvora, de pólvora, até um dia que explode 

(Participante  9). 

“Depois, vai acontecendo aqueles horariozinhos assim de pânico, assim, e o corpo 

já tá cansado já, o estresse já. Não flui mais.” (Participante 10). 

A seguir, serão apresentadas as principais formas de utilização da supressão para esses 

motoristas: 

a)  Evitar intensificação do conflito  

 

Os motoristas relataram que a expressão de sua emoção genuína poderia 

intensificar o conflito até mesmo a ponto de levar à agressão física.  
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Demanda do usuário: 

“Aí você sente aquela raiva... Aquela... É a mesma coisa de você tomar uma 

fechada (risos)... Não, eu acho que é pior (risos)... É pior... É pior. Quando o cara tá aqui 

dentro, a gente tem que controlar mais ainda” (Participante 2).  

Trabalhamos com medo, mas não podemos demonstrar esse medo, porque senão 

eles (infratores) tomam conta da gente... Eu prefiro evitar problema... Então, a 

gente tá aqui no volante, mas tá atento. Mas se fosse outro colega, já teria parado o 

carro e tinha ido lá saber o que estava acontecendo, enfrentava o cara. Eu não, 

prefiro ficar acompanhando a atitude dele, pra evitar problema... Porque eles 

(usuários) me provocam e eu não reajo, não respondo. Mas a vontade mesmo é de 

parar o carro, e largar o carro onde tá. Eles têm que ter respeito pela gente. Nessas 

horas, dá vontade de largar a profissão (Participante 3). 

 

Então começaram a me xingar e tudo, e, lá na frente, tinha dois policiais. Aí 

chamei eles e pedi pra eles resolver... Mas eu já não aguentava mais, se não tivesse 

aqueles policiais ali, eu poderia ter tomado outra atitude, né... Eu poderia até partir 

para a mão grande, porque eles estavam me agredindo com palavras. (Participante 

4). 

“É por isso que, às vezes, você tem que dar uma aliviada, porque a pessoa pode 

falar uma coisa sem pensar, mas aí, se a coisa for agravando, aí você dá um pouco de 

atenção.” (Participante 6). 

“Ai, se ele tá alterando, eu procuro a viatura mais próxima... Mas, por dentro, a 

vontade é ir lá e pegar um ferro desse aqui e... A vontade é essa, mas a gente tem que se 

controlar.” (Participante 7). 

 

Demanda do colega: 

“Eu fico parado esperando e peço pra saírem, mas a vontade que dá é de ir falar 

com eles :‘Poxa, colega, não vê que eu quero encostar?’ Mas não vale a pena...” 

(Participante 3). 

 



86 
 

Demanda do contexto: 

“Tem que manter a tranquilidade, não pode é entrar em pânico. ‘Bora parceiro, vai 

descer onde?’ Você tá aqui. Você tem que tomar a frente da situação, ou controla lá, ou 

controla cá. Eu me sinto apreensivo.” (Participante 6). 

 

b) Orientação aos objetivos organizacionais 

 

O desejo de concluir o trabalho sem problemas para o condutor e para a empresa, 

realizando a adequada locomoção do usuário, em conformidade com a orientação da 

organização, também leva à supressão. 

 

Demanda de trânsito: 

Você toma uma fechada na rua, você com 60Km/h, aí vem um outro de lá pra cá... 

Realmente, aí você sente raiva, sobe pra a cabeça... Aí você tenta segurar, você não 

pensa em nada, só pensa nos passageiro que tá com você e em você mesmo. 

(Participante 2). 

 

c) “Chamar por Deus” 

Diante dos eventos mobilizadores, os participantes se reportavam a pensar em 

Deus e em seus preceitos pedindo o controle e resolução da situação e a capacidade para 

não reagir. Essa estratégia mostrou-se eficiente, pois, além de permitir o engajamento 

cognitivo do motorista, o “chamar por Deus” em voz alta repercutiu no outro, que 

recuou. Essa estratégia apareceu mais associada à demanda contextual, como assalto e 

violência e, em segundo lugar, às demandas dos usuários, mais especificamente conflitos 

entre usuários e/ou com motorista. Esse dado pode revelar que, diante de situações 

consideradas muito difíceis, em que há o contato direto com o outro, recorre-se ao uso da 

supressão, inibindo a emoção vivenciada, ao mesmo tempo em que se enfrenta a 

situação, expressando o quanto ela é incômoda. De acordo com Gondim e Borges-

Andrade (2009), manter-se firme no enfrentamento com o cliente, para que ele recue em 
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sua tentativa de intimidar o trabalhador, pode ser uma alternativa menos dolorosa de 

enfrentar a demanda, ao deixar fluir a emoção negativa.  

“A adrenalina sobe... Aí, na hora, a gente tem que pensar em Deus e tranquilizar, 

pra não perder a cabeça.” (Participante 2). 

Coisas que... Raiva, só dá raiva. Primeiro eu peço a Deus que esse pessoal pare de 

falar o que estão falando. Peço a Deus para ele intervir.... Ele (usuário) tava 

pegando fogo, eu também já tava pegando fogo, já tava já nervoso, e aí a gente ia 

se desentender, né? Ia ser agressão corporal... É uma situação difícil para o 

motorista. (Participante 4). 

Aí só chamando por Deus ali baixinho, que o cara não faça nada com ninguém e 

que ele desça do carro o mais rápido possível... Vem aquela tremedeira e tal, mas 

tem que manter o emocional. Então, eu vou chamando por Deus. (Participante 6). 

“Olha, tem que manter a calma, muita calma, olhar pra baixo, não olhar pra quem 

tá assaltando e pedir a Deus que o elemento vá embora o mais rápido possível.” 

(Participante 7). 

“Eu tento fingir que não escutei. Muitas coisas eu tento fingir que não escuto. Eu 

chamo por Deus, “Só Jesus”. Aí eu falo: “Oh, Glória!”, Mas não sou cristão não... Ao 

invés de falar como os outros, que xingam.” (Participante 9). 

Em suma, observou-se que o uso dessa estratégia mostrou-se comum entre os 

motoristas, principalmente diante das situações consideradas mais difíceis. Grandey, 

Dickter, & Sin, (2004) já haviam sugerido que é mais provável que os funcionários 

recorram a estratégias de ação superficiais, como a supressão, por exemplo, em situações 

de alta tensão, ao invés de situações de baixo estresse. Além disso, para estes autores, é 

mais provável o engajamento em estratégias de ação superficiais do que as de ação 

profunda quando os funcionários avaliam as situações vivenciadas no ambiente de 

trabalho como difíceis ou estressantes. Hipóteses essas que confirmam a observação 

desta dissertação. 

  Também é importante ressaltar que a supressão, muitas vezes, antecede o uso de 

outra estratégia considerada mais adaptativa, como a reavaliação cognitiva e o 

compartilhamento social. O Participante 5 ilustra essa situação em sua fala: “[Após 

suprimir a emoção] ... A gente fica ali na resenha mesmo e comenta as situações que 
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aconteceram... Aí dá risada e pronto! Passou, passou, acabou! Aí volta pra viagem de 

novo, tudo tranquilo na paz.” (Participante 5).  

Ao se considerar a relação entre estratégia de supressão e desempenho no trabalho, 

é possível sugerir que ela favorece a realização das atividades em conformidade com a 

expectativa da organização, ou seja, em algumas situações ao se recorrer à supressão o 

motorista consegue concluir o trajeto com eficiência, ao menos em curto prazo, no 

contexto investigado, ao evitar a ocorrência de maiores conflitos e desgastes na interação 

com colegas, usuários, chefias, agressores e assaltantes, o que também produz bem-estar 

ao provocar a sensação de “dever cumprido” ou de não ter ocorrido problemas na 

realização do trabalho. Sendo assim, a utilização dessa estratégia não pode ser apenas 

relacionada e efeitos negativos para o trabalho e/ou trabalhador, uma vez que ela também 

pode ser reconhecida como um recurso importante na execução do trabalho. 

 

Compartilhamento social 

 

Essa estratégia revelou-se presente nos motoristas. Embora a atuação do motorista 

de ônibus ocorra em espaço externo ao da empresa, eles têm contato com colegas que 

utilizam o veículo como seu principal meio de transporte para ir ao trabalho e voltar para 

casa, além da constante interação com o cobrador. Também é constante o contato com os 

usuários que podem permanecer no veículo por um período de tempo relativamente 

longo. O contato diário com os usuários que seguem uma rotina de horário para sua 

locomoção pode favorecer o estreitamento dos laços com o motorista, o que abre espaço 

para o compartilhamento social dos eventos ocorridos na jornada de trabalho.  

Durante o período de investigação, foi comum observar os motoristas 

compartilharem os eventos considerados difíceis vividos em sua jornada de trabalho. 

Esse compartilhamento acontecia tanto com colegas como com usuários do serviço, que 

se mostravam solícitos ao diálogo. Foi possível observar que essas trocas de informações 

faziam com que eles modificassem ou reduzissem a emoção desencadeada ao receber 

suporte dos colegas e perceber que a situação é vivida por outros. Essas duas 

considerações facilitavam a percepção de alivio da sensação incômoda. 
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Muitos (colegas) pegam o carro pra começar a trabalhar, ou pra ir pra casa no final 

do expediente, e sentam aqui na frente e a gente vai conversando... É muito bom, 

porque ajuda a relaxar um pouco, e a gente dá risada e vê também que as coisas 

não acontecem só com a gente, né? E, às vezes, um colega tá com dificuldade, aí a 

gente tenta ajudar, saber o que aconteceu, é isso... Eu me sinto bem, eu gosto. 

(Participante 1). 

 

“Essa união do cobrador com o motorista é importante... É como se aliviasse” 

(Participante 2). 

Esse suporte dos colegas mostrou-se positivo também por propiciar ao motorista a 

reavaliação de suas decisões. Foi comum observar que, após a ocorrência de um 

momento difícil, o motorista manifestava o interesse em abandonar o emprego ou mudar 

de profissão. Diante disso, os colegas o apoiavam e o aconselhavam a tomar a melhor 

decisão e pensar um pouco mais nas implicações. 

 

Eu fico com vontade de sair, de sair da empresa. Às vezes, dá vontade, mas eu 

tenho muitos colegas que me aconselhou, que me ajudou, disse que não era para eu 

sair, mas a vontade é de não trabalhar mais... Dá vontade de largar isso aqui. Às 

vezes, dá vontade de ir embora e não voltar mais nunca. (Participante 9). 

 

Comportamentais 

 

a) Utilização da buzina automotiva como forma de expressão da emoção 

 

Foi comum observar a utilização da buzina automotiva como uma forma de 

expressão da emoção. Diante de situações estressantes, principalmente na interação com 

condutores externos e diante de situações conflituosas, como direção perigosa e 

imprudência, os motoristas utilizavam a buzina com duas funções: alertar a falha do 

outro condutor, prevenindo acidentes; e expressar o desagrado com a situação. Essa 
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estratégia geralmente era acompanhada por gestos amplos e bruscos, além da 

verbalização de expressões chulas ou xingamentos. 

 

Primeiro dá um susto, né? Não vem nada na cabeça, aí você reduz a velocidade, 

buzina, faz o que tem que fazer pra não acontecer o pior. Mas toma logo é um 

susto... O coração dispara, não pensa em nada... E depois dá uma  raiva... Aí eu 

buzinei e reclamei que ele tava no celular. (Participante 1). 

 

A buzina também é utilizada para expressar emoções positivas, o que ocorre 

quando o trabalhador reconhece colegas ou amigos no ambiente externo ao veículo. Esse 

movimento geralmente é feito como forma de estreitar os laços entre eles e fortalecer as 

relações que também são fontes de prazer e bem-estar. “Quando passo por um colega no 

ponto, também falo com eles, buzino, dou sinal... Porque eu penso que a gente tem que 

ser unido.” (Participante 1). 

 

b) Controle da respiração 

Além disso, observou-se a utilização de exercícios respiratórios como forma de 

auxiliar na regulação da emoção. Diante da pergunta ao Participante 2 sobre  como 

controla a emoção negativa decorrente de uma situação difícil, responde: “Respira fundo 

e chama por Deus”; “Você para, respira e entrega a Deus, que ele sabe o que faz.” 

(Participante 10). 

 

Expressão da emoção 

 

A expressão ou intensificação da emoção também foi observada neste estudo.  

 

a) Evitar aproximação dos usuários 
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Nem sempre a aproximação entre o motorista e usuário é percebida como algo 

positivo pelos entrevistados. Nesses casos expressão ou intensificação da emoção é uma 

forma de evitar a aproximação dos usuários. O Participante 6 revelou evitar esse 

contato, por acreditar que a interação entre os dois pode atrapalhar a atenção do 

motorista: “Eu mantenho o menor contato possível, porque atrapalha... Eu prefiro 

silêncio total”. E, para evitar a interação, o motorista recorre à expressão de emoções 

negativas, como desagrado, irritação e impaciência, mesmo não se sentindo incomodado 

com a situação, ou manifesta pouco interesse pelo assunto, para inibir o interlocutor: 

“Tento não falar muito, falar o menos possível, que é pra pessoa sentir e então parar de 

falar. Não me sinto incomodado não.” (Participante 6). 

Em suma, a análise dos dados com base no modelo analítico previsto para esta 

dissertação (apoiada na classificação de Hochschild, 1979, 1984; Gross, 1998) permitiu 

observar a utilização das estratégias exploradas no modelo. Estiveram mais presentes as 

estratégias superficiais que as profundas. Além disso, foram identificadas táticas 

cognitivas para realização do autogerenciamento afetivo. Dentre essas táticas, estavam 

“conversar com Deus” nos momentos difíceis, pensar que o usuário é apenas um 

passageiro e que logo chegará a seu destino e descerá do veículo, não valendo a pena 

experimentar sentimentos indesejáveis em relação a eles, nem se expor em situações 

conflituosas que possam colocar em risco seu emprego. O suporte social de colegas e 

usuários também se revelou fundamental para a realização do trabalho emocional, uma 

vez que, através dele, era possível adotar novas perspectivas sobre o evento emocional e, 

assim, engajar-se no uso de estratégias de autorregulação mais adaptativas, que 

atenuassem ou modificassem a experiência emocional, tornando-a mais positiva e 

aumentando a tolerância. 

Percebeu-se que algumas das estratégias eram utilizadas de forma a modificar o 

estado afetivo pessoal, como as de reavaliação cognitiva; outras não modificavam, mas 

inibiam a expressão da emoção a serviço do controle da situação pelo motorista. 

Observou-se que eles tinham uma percepção negativa sobre a expressão da emoção 

genuína (quando a emoção era negativa, como raiva, medo e ansiedade), ao avaliarem 

que a resposta ao evento ou expressão de sua emoção poderia trazer malefícios tanto no 

nível pessoal (intensificação de conflitos, envolvimento em agressão verbal e física e em 

acidentes) quanto no nível organizacional, ao colocar o emprego em risco. Esses dados 

convergem com os resultados de Tschan, Rochat e Zapf (2005). Para esses autores, a 

percepção de controle, durante uma interação, está relacionada ao bem-estar, uma vez 
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que esse autocontrole permite aos trabalhadores afastarem-se de eventos afetivos 

indesejados, que poderiam prejudicar seu bem-estar, além de a expressão de emoções 

negativas poder contribuir para a ocorrência de reações desagradáveis e de punições por 

parte da organização. 

Entretanto, também foi possível observar que alguns dos motoristas além de 

suprimirem a emoção negativa, mobilizavam-se no enfrentamento do evento 

desencadeador da emoção, ao manterem firmeza no contato com o usuário, intimidando-

o em sua tentativa de acuar o motorista. O uso dessa estratégia de supressão, associada 

ao enfrentamento da situação, parece tornar a realização do trabalho emocional menos 

doloroso, por sua associação a sentimentos de coragem, autovalorização do trabalhador, 

e bem-estar. É interessante revelar que esses eram os motoristas com maior tempo de 

serviço na empresa (nove e treze anos de serviço). Esse dado pode indicar que o tempo 

de atuação pode estar relacionado ao uso de estratégias mais adaptativas pelo 

trabalhador, que se contenta, cada vez menos, em apenas inibir a emoção vivenciada e 

opta por agir de forma ativa em seu processo de regulação. Esse achado corrobora o de 

Gondim e Borges-Andrade (2009), em seu estudo com aviadores, ao supor que o tempo 

de trabalho capacita a pessoa a regular suas emoções de forma menos dolorosa. 

Também se observou que as estratégias não são usadas isoladamente, pois, muitas 

vezes, uma antecede a utilização da outra. Assim, foi comum observar que o motorista 

inicialmente suprimia a emoção vivenciada e, logo em seguida, reavaliava a situação, 

modificando seu estado emocional ou valência da emoção. Ou, em seguida, 

compartilhava com outros indivíduos com o mesmo objetivo. Ou mesmo se engajava em 

estratégias comportamentais visando a diminuir a intensidade da emoção (exercícios 

respiratórios, por exemplo).  

As estratégias de atenção posicionada e seleção da situação foram menos 

observadas e referidas pelos participantes neste estudo, o que pode ter relação com a 

natureza do trabalho realizado e seu ambiente. É possível que esse contexto favoreça a 

emergência de muitos estímulos ao trabalhador, que deve estar atento a todas as 

situações internas e externas ao veículo, a fim de prevenir acidentes, infrações e 

conflitos, o que pode dificultar o uso de estratégias como distração ou concentração, e 

aproximação ou evitação de estímulos que afastem emoções negativas e os aproximem 

de emoções positivas. 



93 
 

Entretanto, foi observado que o controle da emoção e da situação nem sempre é 

possível de ser realizado. Nesse caso, o trabalho emocional pode representar um custo 

afetivo para o trabalhador, especialmente quando ele não é bem-sucedido, o que gera 

consequências negativas para o trabalhador e a organização. Esse fato mostrou-se mais 

relacionado ao desgaste provocado pela atividade ou jornada de trabalho, ou seja, ao fim 

da carga horária de trabalho, os participantes revelaram-se menos tolerantes aos eventos 

emocionais e, assim, menos dispostos a regular suas emoções diante das demandas 

surgidas. Além disso, os trabalhadores mais jovens na profissão revelaram a percepção 

de serem mais capazes de suprimir suas emoções negativas que os mais experientes, que, 

muitas vezes, optam por enfrentar a situação.  

Outro dado que merece atenção é o fato de os participantes relatarem que pode ser 

mais difícil regular a emoção na presença do outro que a gerou (“Quando o cara tá aqui 

dentro, a gente tem que controlar mais ainda.” Participante 2). Ou seja, como já 

apresentado por Hoschchild (1979, 1984), a interação face a face, voz a voz, pode 

demandar maiores recursos e esforços para regular as emoções no trabalho. Além disso, 

durante a regulação na presença do outro, o motorista acaba por experimentar a 

dissonância emocional; afinal, como foi observado, em algumas situações, ele deve inibir 

a expressão de sua emoção genuína e expressar outro tipo de emoção que se mostre mais 

adequada à situação.  Essa dissonância foi mais observada nas demandas de trabalho que 

despertavam medo e ansiedade nos motoristas e que exigiam deles a resolução ou o 

controle da situação. 

 

3.3  Bem-estar psicológico 

 

 Neste segmento, serão apresentados os resultados e as análises interpretativas  

referentes ao bem-estar psicológico. Para realizar essas analises, foram solicitados à 

empresa dados funcionais dos participantes deste estudo, como informações qualitativas 

e quantitativas sobre os atestados médicos, faltas, envolvimento em acidentes e 

infrações. Pensou-se em articular esses indicadores com os resultados das entrevistas. 

Porém essas informações não foram utilizadas neste estudo em virtude da dificuldade de 

se ter acesso às series históricas de registros na empresa. Apenas as informações 

quantitativas dos atestados médicos dos motoristas no ano de 2011 foram acessadas, mas 
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esta informação isolada mostrou-se insuficiente para que sejam feitas análises e 

interpretações relacionando aspectos da saúde e bem-estar psicológico. Assim, os 

resultados apresentados neste tópico serão pautados nas entrevistas com os motoristas. 

Nas entrevistas, buscou-se encontrar falas que estivessem relacionadas às seis 

dimensões do bem-estar psicológico definidas por Ryff (1989) (autonomia, propósito de 

vida, controle do ambiente, crescimento pessoal, autoaceitação e relações positivas com 

os outros) e, em seguida, estabeleceram-se categorias para cada uma das dimensões 

encontradas. Da análise dos dados apenas foram encontradas referências a três 

dimensões do construto: controle do ambiente, crescimento pessoal e relações positivas 

com os outros (Quadro 7). É importante considerar que o objetivo desta investigação não 

foi medir o nível de bem-estar psicológico dos motoristas, mas buscar relacionar os 

resultados encontrados sobre trabalho emocional e autogerenciamento afetivo e 

relacionar seus achados a indicadores de bem-estar psicológico. 

 

 
Dimensão de BEP 

 

 
          Categoria 

Controle do ambiente 
 
 
 
 
 
Crescimento Pessoal 
 
 
 
Relações Positivas com os Outros 

Resolução de problemas; 
Senso de competência para lidar com o 
ambiente; 
Sensação de vulnerabilidade (-). 
 
 
Falta de percepção de melhoria (-); 
Degradação do estado mental (-); 
 
 
Empatia; 
Amabilidade nas relações com os outros; 
Preocupação com o bem-estar dos outros; 
Compreensão das relações de troca no 
relacionamento interpessoal; 
Relação de confiança com os outros; 
Decepção nas relações com os outros (-). 
 

Quadro 7. Dimensões de Bem-Estar Psicológico e suas Categorias 

 

Na dimensão controle do ambiente, observou-se que alguns dos participantes se 

consideravam capazes de lidar com as situações do dia a dia de trabalho, mesmo 

considerando-as difíceis. E, ao se perceberem capazes, revelavam engajamento nas 
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soluções dos problemas ocorridos (“O trabalho já não é muito fácil, mas você quer fazer 

o seu melhor pra dar tudo certo.” Participante 1) e mostravam satisfação com os 

resultados alcançados e com a postura adotada para lidar com essas situações. 

Esse controle do ambiente mostrou-se presente tanto diante de problemas técnicos, 

como defeitos no equipamento, em que o motorista se posicionava de forma a resolver a 

situação, sem trazer danos ao usuário do serviço e mostrando-se satisfeito com os 

resultados de seu feito, avaliando, ainda, o dia como produtivo, mesmo depois de passar 

por situações difíceis. Observou-se também a percepção de controle dos motoristas em 

problemas relacionais (conflito com usuários) ou contextuais (assalto) (“Muitas vezes 

também já consegui evitar de pegar o marginal no ponto, já consegui evitar usando 

estratégias de motorista.” Participante 4; “Eu já evitei uns três assaltos”, Participante 10), 

revelando que alguns deles se autoavaliam com senso de competência para lidar com o 

ambiente. Esses mesmos motoristas revelaram ter a capacidade de avaliar a situação e as 

consequências de seu comportamento, manejando a situação e suas emoções para manter 

o controle, garantir a integridade física deles e dos demais, além de apresentar o bom 

desempenho no trabalho (“A gente tenta amenizar as coisas pra poder ir e deixar todo 

mundo em paz.” Participante 2). 

Entretanto, outros participantes revelaram a percepção de falta de controle do 

ambiente. Em certos contextos, principalmente nos relacionados às demandas 

contextuais, incluindo-se aí as situações de assalto e agressão, parece que alguns 

motoristas não consideram ter recursos suficientes para lidar com esses eventos (“O 

sentimento que a gente tem na hora assim é de impotência”Participante 2). Consideram 

que ocupam uma posição vulnerável na realização de seu trabalho, ao atuar em ambiente 

externo à empresa, sem a devida proteção, e por ter a rota e o período de trabalho pré-

estabelecidos, percebendo-se, assim, como alvos fáceis e vulneráveis a acidentes, 

agressão e violência. Essas características do trabalho despertam, em alguns, a sensação 

de vulnerabilidade e tensão, por acreditarem que devem se manter sempre em alerta (“A 

gente trabalha, não só eu como meus colegas, muito tenso no dia a dia, porque botou a 

mão (sinal para o motorista parar o veículo no ponto de ônibus), a gente tem que parar.” 

Participante). Essa tensão parece ser desfavorável ao estado de bem-estar geral do 

indivíduo (“A gente tá vulnerável. Eu tô o dia a dia na mesma linha, então o cara pode 

achar a gente em qualquer lugar... É igual a caçar passarinho” Participante 2); “A gente 

fica amedrontado, trabalhamos com medo... Então a gente tá aqui no volante, mas tá 

atento, preparado para qualquer coisa.”( Participante 3); “Aí eu já fico imaginando, e se o 
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cara, na volta, estiver me esperando pra me dar uma pedrada, pra me dar um tiro?... A 

situação da gente é constrangedora.”( Participante 4); “Você trabalha tenso. Trabalha 

esperando que vai acontecer alguma coisa.”( Participante 8).  

Além disso, esses motoristas indicaram maior dificuldade em lidar com essas 

situações após ter ocorrido o evento (“Tremi muito, que até hoje tô tremendo.”, 

Participante 2); (“A gente vem porque tem que trabalhar mesmo, que se eu pudesse não 

viria trabalhar.” Participante 7). Nessa mesma perspectiva, ao usarem as seis dimensões 

do BEP e suas relações com indicadores de depressão, Ryff e Keys (1995) encontraram 

forte relação negativa entre indicadores de depressão e a dimensão controle do ambiente. 

Ou seja, quanto maior percepção de controle do ambiente, mais baixos os indicadores de 

depressão. Esses achados, tomados em conjunto, sugerem que a percepção de falta de 

controle aumenta a vulnerabilidade ao sofrimento psíquico. 

Quanto à dimensão de crescimento pessoal, foi possível encontrar falas que 

desfavorecem o bem-estar psicológico. Alguns dos motoristas revelam, em suas falas, a 

identidade com a ocupação. Duas motivações principais aparecem nas suas falas: uma é 

o prazer de dirigir; a outra é a vontade de progredir financeiramente e obter estabilidade 

no emprego. O fato de possuírem baixo nível educacional e se autoavaliarem como bons 

motoristas fez com que os entrevistados se candidatassem ao cargo de motorista de 

ônibus. Às vezes, iniciam a carreira como cobrador e participam de seleções internas na 

empresa, com treinamento contínuo, visando à progressão ao cargo de motorista de 

ônibus convencional. Parece que a conquista do posto de trabalho desperta satisfação e 

percepção de ter crescido na carreira e na empresa. Entretanto, com o passar dos anos e 

após enfrentar as diversas situações e as demandas de trabalho emocional já relatadas 

neste estudo, a sensação de desgaste, desprazer e insatisfação no trabalho aparece.  

Com o passar do tempo, os motoristas sentem uma degradação de seu estado 

mental e relacionam isso ao cansaço. Para eles, falta disposição e recursos para lidar com 

as diversas situações no seu trabalho (“Mas eu acho que, se eu demorar muitos anos aqui, 

essas palavras (tática de controle da emoção) não vão funcionar não.” Participante 9). 

Além disso, relatam falta de perspectiva de melhoria na carreira e se sentem presos a ela 

por não terem disposição e recursos para se envolver em atividades de outra natureza. 

“Não vai suportando mais, o psicológico já tá abalado, que no dia a dia, se não 

tiver calma e paciência, não aguenta não.” (Participante 2). 



97 
 

 

Eu já me acostumei até com isso aqui, que já tô meio cansado de ser motorista... 

Cansado, aqui é muito estresse. É muito estresse, é muita reclamação... É isso que 

acontece, a gente vai desmotivando, quer dizer, tomando um, assim, um desgosto 

pelo que faz. Outro dia eu vi num ônibus, tinha assim: ‘O volante é um troféu nas 

mãos de um herói sem valor’, e é isso mesmo que tá acontecendo: ninguém dá 

valor ao motorista... Hoje o rodoviário não quer ser mais rodoviário. Se você 

conversar com cem motoristas, noventa e nove vão dizer a mesma coisa. 

(Participante 4). 

Eu trabalho nessa profissão há vinte e quatro anos. E tô aí, mas não é porque a 

gente quer não; eu tô aí porque é a nossa profissão. Já tô aí mesmo há muito tempo 

e já não posso mudar, não tem jeito... Muita gente quer ir embora, porque não 

aguenta o estresse do dia a dia. (Participante 5).  

Então, é como se fosse um hábito, um vício. Todo dia, todo dia te estressa, parece 

que incorpora em seu corpo o estresse. Aí tem momentos que você não controla e 

você fica estressado para o resto de sua vida. (Participante 9). 

 

Assim, não há percepção de crescimento pessoal. Ao contrário disso, os indivíduos 

não se percebem em condição de se autodesenvolver, nem de se autorrealizar. Tais 

capacidades são consideradas importantes por Ryff (1989) para a utilização plena do 

potencial humano. 

Observou-se que as relações com os outros, usuários do serviço e colegas de 

trabalho, são percebidas pelos motoristas como positivas para o seu bem-estar pessoal e 

para a realização do seu trabalho. A empatia se mostrou importante tanto para o 

engajamento na resolução de problemas que ocorrem no trabalho, como para a realização 

da autorregulação emocional, visto que, ao se colocarem no lugar do outro e 

compreenderem que, em outros momentos, o motorista também é usuário do serviço de 

transporte, ele passa a compreender a insatisfação com atrasos e defeitos e, assim, 

reavaliam alguns eventos afetivos e adotam estratégias mais adaptativas de 

autorregulação. 
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Os motoristas que se mostraram calorosos e receptivos aos outros revelaram ter 

uma percepção positiva dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. 

Mostraram-se preocupados com o bem-estar dos outros, com o dos colegas de trabalho 

(“Às vezes, um colega tá com dificuldade, aí a gente tenta ajudar, saber o que aconteceu” 

Participante 1), ou usuários (“Aí tem aquele laço de amizade que todo mundo já se 

conhece já, que se chegar no ponto que não tiver um ‘Oh, cadê fulano? Poxa, ele não 

vem hoje...’ Aí, às vezes, tô lá na garagem, aí vem o carro quebrado e eu fico preocupado 

com meus passageiros de primeira viagem” Participante 10). Além disso, revelam a 

expectativa de que os usuários também podem auxiliá-los em situações consideradas 

difíceis (“Até os outros passageiros que te defendem” Participante 1). Essas conclusões 

se fortalecem com a revelação de que a mudança do motorista de turno ou de roteiro pela 

empresa é percebida por eles como fonte de insatisfação no trabalho, pois acreditam que 

as relações diárias com os passageiros facilitam a formação de vínculos entre eles, uma 

sensação de segurança, proteção e vivência de afetos positivos: 

Gosto quando entra um usuário e dá bom dia, e, às vezes, sentam aqui perto e 

conversam, o tempo passa rápido e você alivia um pouco a tensão e acaba fazendo 

amizade também... Têm pessoas aqui que pego há tanto tempo, sempre nos 

mesmos dias e mesmos horários e acabo considerando como um amigo. Aí sentam 

perto e conversam, querem saber como você tá... É tanto que, às vezes, quando 

acontece de rodar em outro roteiro, poucos gostam, porque já conhecem seus 

passageiros, se sentem mais seguros, porque aí vem um outro passageiro que sei lá 

porque tenta te agredir, ou quer que você pare em lugar inapropriado. Aí, as vezes, 

até os outros passageiros que te defendem. (Participante 1). 

 

Entretanto, outros motoristas revelam uma percepção negativa do relacionamento 

com os outros. Mostram-se menos empáticos e calorosos no contato com outras pessoas 

no ambiente de trabalho, seja por acreditar que o contato com outras pessoas pode 

distraí-los e provocar acidentes e infrações de trânsito, seja por revelar certa decepção 

com a postura dos usuários,  passando a percebê-los como fonte de emoções negativas 

(“O pessoal considerava mais. Hoje em dia, o pessoal tudo xinga o motorista, tudo é o 

motorista. Acaba sendo difícil. Ele (usuário) nunca tá satisfeito com nada. Pra ele tá tudo 

ruim.” Participante 5). 
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3.4 Trabalho emocional, regulação emocional e bem-estar psicológico: 

       uma discussão integradora  

 

Neste tópico, será apresentada a articulação empírica dos construtos trabalho 

emocional, regulação emocional e bem-estar psicológico. Essa articulação pode ser 

visualizada no Quadro 8, que exibe os principais resultados. 
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P1 42 3 3 Colegas Compartilhamento
Organização Reavaliação cognitiva

Usuário Seleção da situação Controle do ambiente (+)
Supressão Relação com os outros (+)

Reavaliação cognitiva
Trânsito Intensificação da expressão

Atenção posicionada

P2 33 2 7 meses Colegas Expressão da emoção
Trânsito Supressão

Comportamental
Contexto Supressão Crescimento pessoal (-)

Controle do ambiente (-)
Usuários Reavaliação cognitiva Controle do ambiente (-)

Modificação da situação Relação com os outros (+)
Supressão

P3 37 7 7 Colegas
Trânsito
Usuários Supressão Controle do ambiente (-)

P4 38 13 10 Colegas Supressão Controle do ambiente (-)
Trânsito Supressão

Organização Supressão
Contextual Supressão + enfrentamento Controle do ambiente (+)
Usuários Supressão Controle do ambiente (-)

Crescimento pessoal (-)

P5 48 24 5 Trânsito
Usuários Supressão Crescimento pessoal (-)

Expressão Relação com os outros (-)

P6 39 14 5 Colegas
Trânsito Reavaliação Cognitiva
Contexto Supressão
Usuários Supressão Relação com os outros (-)

Expressão

P7 47 8 8 Colegas Compartilhamento
Contexto Supressão Controle do ambiente (-)
Usuários Supressão Relação com os outros (-)

P8 41 22 4 Trânsito
Contexto Supressão Controle do ambiente (-)
Usuários

P9 28 2 1 Trânsito Atenção Posicionada
Contexto Supressão
Usuários Supressão Crescimento pessoal (-)

Expressão
Compartilhamento

P10 49 9 5 Colegas
Trânsito Supressão

Compartilhamento
Contexto Supressão + Enfrentamento Controle do ambiente (+) 
Usuários Relação com os outros (+) 

Tendência 
de BEP

Estratégias de R.E. Dimensões de BEPParticipante IdadeTempo  
total na 
empresa 
(anos)

Tempo 
na 

função 
(anos)

Demandas de 
T.E.

 

Quadro 8. Relação entre variáveis 
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A Figura 2, a seguir, ilustra o modelo empírico de trabalho emocional construído a 

partir dos achados desta investigação. Ela tem o propósito de revelar como os dados se 

relacionam e apresentar a dinâmica do processo de trabalho emocional e bem-estar 

psicológico, favorecendo a compreensão dessa interação. 

 

 

Figura 2. Modelo de trabalho emocional de motorista de ônibus sugerido a partir das     
           análises dos resultados desta dissertação 
 
 

Assim, como é apontado por Grandey (2000), a relação com clientes, chefias e 

colegas pode se apresentar como fonte de eventos afetivos, ou seja, como fatores que 

demandam trabalho emocional. Essa consideração foi encontrada nos resultados desta 

dissertação, que identificou, entre as demandas de trabalho emocional, as demandas dos 

usuários, colegas e da organização (nessa última, estão incluídos os eventos emocionais 

provocados pela chefia ou pelos supervisores). Entretanto, nesses achados, observou-se 

que tanto os usuários como colegas de trabalho assumem um caráter ambíguo de trabalho 

emocional. A interação positiva com os colegas e usuários desperta emoções positivas 
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nos indivíduos e pode funcionar como fator de suporte social. Nessa configuração, ela 

possibilita o uso de estratégias de regulação emocional como o compartilhamento social 

e a reavaliação cognitiva (estratégias de ação profunda). Essas estratégias são 

consideradas adaptativas, por estarem relacionadas à diminuição da dissonância 

emocional, por modificarem a experiência emocional desconfortável ou inadequada, ou 

mesmo por funcionarem de forma proativa, ao evitar o surgimento desse estado de 

incongruência afetiva. Além disso, Hülsheger & Schewe (2011), apontam que esse tipo 

de estratégia emocional não só reconstroem os recursos pessoais utilizados pelos 

trabalhadores para lidar com as demandas de trabalho emocional, como também podem 

ser vistos como um recurso de trabalho ao possibilitar a realização bem sucedida deste. 

Por esses motivos, a interação com colegas e usuários, quando positiva, pode estar 

associada a sentimentos de felicidade, prazer e satisfação no indivíduo e bom 

desempenho, favorecendo o seu bem-estar geral.  

Outros aspectos também podem ser considerados para uma percepção positiva de 

bem-estar geral e satisfação no trabalho. Quando o motorista finaliza a jornada de 

trabalho e percebe que tudo ocorreu em conformidade com suas expectativas, sem que 

tenham ocorrido problemas graves, ele expressa sensação de felicidade e tranquilidade. 

O ato de dirigir também é vivenciado como positivo, visto que alguns dos participantes 

optaram por essa ocupação devido ao prazer que sentem na direção de um veículo e por 

se consideraram competentes para fazê-lo.  

Entretanto, a relação com colegas e usuários também pode demandar 

autorregulação, ao despertar emoções negativas ou incongruentes com o contexto desses 

indivíduos. Nessa perspectiva, essa interação pode ser avaliada de forma negativa, ao se 

constituir como fonte de conflitos e despertar sensação de vulnerabilidade e tensão no 

trabalhador. É importante destacar que essas foram consideradas pelos motoristas as 

situações mais difíceis com que eles lidam no seu dia a dia de trabalho, juntamente com 

as demandas contextuais (que também se destacam pela interação social, mas também 

por contextos de violência e assalto), seguidas das situações de trânsito e, por fim, as 

organizacionais. 

Como é relatado por Morris e Feldman (1996) e Grandey (2000), a intensidade, 

duração e frequência da interação social podem influenciar o trabalho emocional.  Esses 

indicadores não foram medidos, mas foi possível concluir, a partir das observações e da 

narrativa dos entrevistados, que a interação social, nesse contexto de trabalho, não foi de 
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longa duração, e os indicadores de frequência e intensidade mostraram-se bastante 

variáveis. De acordo com esses autores, a alta frequência e a duração da interação podem 

exigir do trabalhador mais esforço na expressão da emoção e na modificação de seu 

estado afetivo. Os resultados deste estudo revelaram que alguns motoristas se engajaram 

na utilização de estratégias mais adaptativas de autorregulação, ao avaliar a duração do 

contato como de curta duração. Ao reconhecer o usuário como um “passageiro” que logo 

chegará a seu destino, relataram não ser útil responder às suas provocações e logo 

modificaram a percepção do evento emocional, diminuindo a tensão provocada. Os 

momentos de maior intensidade no trânsito, ou de “pico”, de maior engarrafamento e 

quantidade de usuários transportados foram avaliados negativamente pelos motoristas. 

Ao buscar articulações entre trabalho emocional, autorregulação e bem-estar, os 

dados indicam que o uso de estratégias menos adaptativas, como a supressão, por 

exemplo, pode estar relacionado inversamente a dimensões do bem-estar psicológico, 

principalmente no que se refere às dimensões controle do ambiente e relações positivas 

com os outros. Os dados podem indicar que, quando o indivíduo está diante de situações 

sobre as quais ele avalia não ter controle, para modificá-las e gerir o evento de forma 

satisfatória, e, ao mesmo tempo, julga que uma reação inapropriada pode prejudicá-lo ou 

piorar a situação vivenciada, ele parece optar por adotar a estratégia de supressão da 

emoção, a qual inibe a emoção sentida. É importante destacar aqui que embora a 

literatura aponte a estratégia de ação superficial com relação negativa ao bem-estar, às 

vezes ela pode atuar positivamente relacionada ao desempenho, como já foi apontado por 

Hülsheger & Schewe (2011) e apresentado no tópico sobre supressão, uma vez que o uso 

dela pode possibilitar ao motorista a continuação da realização de sua atividade e 

execução do seu trabalho com eficácia e assim obter desempenho favorável na realização 

de sua tarefa. 

A percepção de controle já havia sido referida por Tschan et al. (2005), por 

considerarem que esse autocontrole permite aos trabalhadores afastarem-se de eventos 

afetivos indesejados, que poderiam prejudicá-los, e possibilitar a atuação ativa do 

indivíduo na gestão dos eventos. Ou seja, os motoristas que indicaram ter uma percepção 

negativa de sua capacidade para lidar com as situações do dia a dia, sentindo-se 

incapazes de modificar ou melhorar essas situações ou o contexto em que estão 

inseridos, e, além disso, se mostram pouco empáticos e calorosos na relação com os 

outros, parecem recorrer mais às estratégias de ação superficial, controlando a expressão 

de sua emoção e não a emoção sentida.  
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O uso da estratégia de supressão da emoção também apareceu neste estudo de 

forma diferenciada, quando utilizada de forma associada ao enfrentamento do evento 

emocional. O uso dessa estratégia, nesse contexto, parece que funciona de forma mais 

favorável, pois os motoristas que a utilizaram, nessa configuração, mostraram-se 

satisfeitos com os resultados obtidos e expressaram emoções positivas ao relatar esses 

acontecimentos. Além disso, os dados podem sugerir a eficiência dessa estratégia em 

curto prazo, pois ela evita que os indivíduos expressem emoções e comportamentos que 

possam causar conflitos e desgastes nas relações e situações de trabalho. Assim, parece 

que o enfrentamento e o controle da situação, mesmo através da inibição da emoção, 

podem estar relacionados ao bem-estar psicológico e desempenho, principalmente 

porque, diferentemente da situação anterior, esses indivíduos indicaram uma percepção 

positiva da dimensão controle do ambiente e relação mais positiva com os outros. 

A empatia é uma característica que compõe a dimensão de relações positivas com 

os outros no construto do bem-estar psicológico (Ryff & Keys 1995). Neste estudo, ela 

apareceu presente na fala dos motoristas que recorreram às estratégias de ação profunda, 

como a reavaliação cognitiva. Ao se colocar no lugar do outro o motorista mostrou-se 

mais engajado na solução de problemas, de forma a não prejudicar o usuário do serviço, 

e utilizou como recurso cognitivo a reavaliação do evento emocional, ao considerar que 

muitas das queixas e comportamentos inapropriados emitidos pelos usuários são 

provenientes de situações também consideradas incômodas por ele quando também 

utiliza o transporte público para locomover-se. 

Por fim, o tempo de trabalho parece funcionar de forma a desgastar o profissional. 

Os motoristas avaliaram o final do expediente como o momento mais difícil, pois já se 

encontram cansados, tensos e estressados, devido às intercorrências do dia do trabalho e 

das situações de trânsito. Da observação, conclui-se que, ao final do expediente, eles 

interagem menos com colegas e usuários, procuram manter o foco da atenção no trânsito 

e mostram-se menos tolerantes com as situações consideradas difíceis. Alguns reagem e 

expressam suas emoções diante dos eventos afetivos, outros suprimem e inibem a 

emoção genuína, aparentemente sem se preocupar em expressar emoções positivas.  

Também é possível inferir que, ao longo da carreira, parece que os motoristas 

passam a se sentir desgastados física e mentalmente, mostrando-se mais intolerantes e 

pessimistas quanto à realização de seu trabalho. Da análise do Quadro 8 também é 

possível inferir que os motoristas com maior tempo de serviço na área de transporte 
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apresentam menor variedade no tipo de estratégia utilizada, enquanto que os 

participantes com menor tempo de efetivação na empresa parecem recorrer a uma maior 

variedade delas. Para completar, parece que os empregados mais antigos passam a 

recorrer a estratégias mais frágeis de autorregulação, que são consideradas as estratégias 

focadas no aspecto consequente da emoção e que estão mais relacionadas a adoecimento 

e mal-estar.  

É oportuno acrescentar que os motoristas que optaram por estratégias de supressão 

da emoção, ao mesmo tempo em que enfrentaram a situação mobilizadora, têm nove e 

dez anos de exercício na área de transporte público na empresa.  Revelaram possuir 

senso de competência para lidar com essas situações, autoavaliaram-se como 

competentes para usar estratégias aprendidas nos anos de trabalho, revelando percepção 

de controle do ambiente, uma das dimensões do bem-estar psicológico. Avaliam também 

os resultados dessas estratégias como positivos e recebem a gratidão e o reconhecimento 

dos usuários, o que fortalece sua autoimagem de habilidoso na resolução de problemas e 

de corajoso ao lidar com essas situações. Esse é o caso de alguns motoristas que citaram 

ter conhecimento de estratégias eficazes para evitar assaltos ou lidar com assaltantes e 

outros tipos de infratores, reduzindo os possíveis danos que poderiam causar.  Nesses 

casos, utilizam como estratégias a inibição de emoções negativas, como o medo e a 

ansiedade, com a simulação de defeitos no veículo, para inibir a ação desses indivíduos, 

além de uma interação cuidadosa com os infratores, simulando tranquilidade e 

compreensão do evento. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco desta dissertação recaiu sobre as relações entre trabalho emocional, regulação 

emocional e bem-estar psicológico.  A escolha da ocupação de motoristas de ônibus 

deveu-se ao fato de ser essa uma ocupação cujo manejo emocional é de fundamental 

importância na preservação de qualidade de vida desse trabalhador. As relações entre 

tais conceitos foram feitas a partir de uma perspectiva psicossocial e teve por objetivos 

caracterizar o contexto laboral dos motoristas de transporte coletivo, identificar suas 

demandas de trabalho emocional, caracterizar os tipos de estratégias de regulação 

emocional utilizadas por eles nas situações consideradas fáceis e difíceis e inferir 

relações com o bem-estar psicológico. 

Foram identificadas cinco categorias de demandas de trabalho emocional: 

demandas dos colegas, dos usuários, do trânsito, da organização e contextuais. As 

demandas dos usuários, dos colegas de trabalho e contextuais (situações de assalto e 

interação com infratores) foram as que se mostraram mais relevantes neste estudo. As 

duas primeiras se apresentaram de forma ambígua, ora como fonte de emoções 

positivas, ora como negativas, demandando autocontrole dos motoristas para o bom 

desempenho do seu trabalho. Elas também funcionaram como fonte de suporte social e 

satisfação.  

Foi identificada a utilização de estratégias de ação profunda (reavaliação cognitiva, 

modificação da situação, seleção da situação e atenção posicionada) e de ação superficial 

(supressão, compartilhamento social e comportamental). O uso das estratégias parece ter 

alguma relação com o tempo de serviço, com a interpretação positiva ou negativa do 

evento, com fatores individuais e organizacionais e com a avaliação quanto a possuir ou 

não recursos para lidar com os eventos que demandam o trabalho emocional. O tipo de 

estratégia adotada influencia nas atitudes e nos comportamentos do trabalhador e parece 

impactar na sua saúde e no seu bem-estar psicológico. Essas relações podem ser 
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visualizadas no modelo de funcionamento do trabalho emocional em motoristas de 

transporte urbano, extraído dos dados empíricos.  

Esses dados permitem inferir o quanto a regulação emocional faz parte da rotina de 

trabalho dos motoristas de ônibus coletivo, embora sua principal atividade, nessa 

ocupação, seja acionar os mecanismos de direção do veículo durante o trajeto de viagem, 

transportando passageiros. Os contatos diretos com os usuários e os colegas, além das 

situações enfrentadas por eles no dia a dia de trabalho, exigem adequado controle de sua 

emoção, para evitar conflitos, saber lidar com as diversas solicitações dos usuários, com 

a tensão e o desgaste provocados pela natureza de seu trabalho, mantendo a atenção nas 

vias públicas e nas normas de trânsito, de modo a garantir a segurança dos passageiros e 

preservar sua saúde e bem-estar. 

No que tange às limitações deste estudo, é possível citar o método adotado. Não foi 

possível observar a atuação do motorista nos inúmeros momentos de sua jornada de 

trabalho. Muitos momentos críticos não foram observados, mas foram considerados 

neste estudo, por estarem presentes nas falas dos motoristas. O foco da investigação em 

uma única organização também pode ser considerado como um fator limitador desta 

investigação, pois limita a generalização dos resultados a outras organizações e 

ocupações. 

Outra limitação a ser mencionada refere-se às medidas de bem-estar psicológico. 

As medidas duras planejadas para este estudo, como informações quantitativas e 

qualitativas sobre saúde, número de ausências, acidentes, infrações de trânsito e 

suspensão não foram consideradas, em função da dificuldade de consegui-las na 

empresa. Por esse motivo, os resultados relacionados ao bem-estar psicológico foram 

inferidos a partir da identificação de categorias e dimensões conceituais.  

Uma das contribuições deste estudo é a de oferecer subsídios para dar continuidade 

às investigações sobre trabalho emocional e autorregulação no trabalho, no Brasil. 

Observa-se que o trabalho emocional não está necessariamente relacionado a prejuízos 

na saúde ou bem-estar do trabalhador, mas se for bem gerido pela e trabalhador 

organização pode produzir resultados positivos para ambos. Assim, o desenvolvimento 

teórico e empírico desse campo de conhecimento pode gerar contribuições importantes 

para programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, no que tange ao 

gerenciamento das emoções no trabalho, oferecendo suporte e alternativas ao trabalhador 

para lidar com as demandas de trabalho emocional identificadas, principalmente para 
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organizações prestadoras de serviço de transporte. Podem ser desenvolvidas ações de 

gestão que minimizem o impacto provocado pelo trabalho emocional e potencializem os 

efeitos positivos para o bem-estar psicológico identificados neste estudo.  

Para tal, observa-se o quanto é importante que as organizações incentivem seus 

trabalhadores a engajarem-se mais em estratégias de ação profunda em detrimento das 

superficiais, assim como identificar as situações que mais demandam o uso das 

superficiais e as quais estas mostram-se mais eficazes apoiando o trabalhador e o 

ensinando a fazer o melhor uso possível desta. Como primeiro passo para tais ações é 

importante que a organização possam identificar o perfil dos trabalhadores que recorrem 

às diferentes estratégias de regulação emocional e as situações que mais demandam o uso 

delas. A partir daí a organização poderia se envolver em intervenções orientadas para o 

uso mais saudável e positivo das estratégias. Além disso, outras ações podem ser 

avaliadas ou revistas, como a duração da jornada de trabalho, por exemplo, esta parece 

ser um fator agravante, visto que, ao seu final, o trabalhador diminui a capacidade de 

lidar com as demandas de trabalho emocional. 

Por último, recomenda-se explorar o modelo teórico-analítico das relações entre 

trabalho emocional, regulação emocional e bem-estar psicológico, elaborado a partir dos 

resultados empíricos com os motoristas de transporte público que participaram deste 

estudo, tanto em outras amostras de motoristas, quanto em outros contextos de trabalho, 

visando a testar o seu poder e alcance explicativo de fenômenos cada vez mais presentes 

no cotidiano da vida laboral.  
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ANEXO A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Grupo de Pesquisa Emoções, Sentimentos 

e Afetos no Trabalho 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 Eu, ____________________________________________________________, 

declaro que consinto em participar como voluntário (a) da pesquisa cujo objetivo é estudar 

emoções no trabalho, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Sônia Maria Guedes Gondim 

(email: sggondim@googlemail.com) tendo como pesquisador associado Franciane Andrade de 

Morais (email: francianeandrade@hotmail.com.br). 

Declaro, também, que fui satisfatoriamente esclarecido (a):  

a) sobre as técnicas que serão utilizados na pesquisa para a coleta das informações; 

b) que estou livre para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e que não preciso 

apresentar justificativas para isso; 

c) que todas as informações por mim fornecidas e os resultados obtidos serão mantidos em sigilo; 

d) que na publicação dos resultados desta pesquisa, minha identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo; 

e) que não terei quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados 

decorrentes da pesquisa; 

f) que esta pesquisa é importante para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção 

de conhecimento científico.  

Assim, consinto em participar da pesquisa em questão. 

 

                                                                              Salvador, ______ de ____________ de 2011 

_________________________                                ______________________ 

                        Voluntário             Franciane Andrade de Morais 

Endereço da pesquisadora responsável: Instituto de  Psicologia, Rua Aristides Novis, Estrada de São 

Lázaro, 197 

CEP 40210-730, Salvador, Bahia 

Telefax.:  (71) 3283.6442 / Tel. (71) 3283.6427 / Cel.: (71) 8707.1083  

 

OBS: Este termo apresenta duas vias, uma destinada ao voluntário e outra ao pesquisador responsável. 
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ANEXO B 

Amostra das falas dos motoristas 

Participante 1 

Idade: 42 anos 

Tempo de serviço na empresa: 03 anos 

“... Falo um pouco do meu dia, eles falam do dia deles e de outras coisas também. É 

muito bom, porque ajuda a relaxar um pouco e a gente dá risada e vê também que as 

coisas não acontecem só com a gente, né?!... Mas aí a gente vai começar o trabalho e 

logo percebe que sua ferramenta de trabalho está com defeito, e que você reclamou, 

pediu pra consertar e nada foi feito, aí a gente fica chateado, né, meio triste, 

decepcionado... mas é ruim pro passageiro que fica esperando o carro no ponto e não tem 

nada a ver com a situação... porque o usuário não tem culpa, né, ele só quer pegar o carro 

dele e chegar no destino... Ah, eu me sinto bem porque vejo que ocorreu tudo bem. 

Nenhum usuário ficou sem pegar seu carro, não tivemos problema na viagem e acho que 

conseguimos contornar a situação... eu penso que é ele que tá lá, mas poderia ser eu tal e 

me coloco no lugar dele também. Acho que essas coisas ajudam a não responder e não 

causar mais problema... Sente uma raiva quando alguém quer te agredir, né?! A vontade 

que dá é de responder e tal. Dá muita raiva, porque você tá só fazendo seu trabalho, tá 

tentando preservar a integridade e a vida da pessoa, e aí ele quer que você pare no meio 

da rua, em local perigoso, ou te xinga pela freada... essas coisas... na hora sente raiva 

mesmo... Ah, aí não pode fazer o que dá vontade, né?!” 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 2 

Idade: 33 anos 

Tempo de serviço na empresa: 02 anos e 07 meses 

“...O passageiro já vem de lá pra cá às vezes com problema e já vem pra cá querendo 

descontar na gente aqui... Você vê eu trabalhando aqui, eu sou tranquilo. Eu deixo falar 

alguma coisa aí, eu ouço... e deixo ir embora e fico tranquilo... Se me irritar eu?... Tento 

não absorver a irritação deles pra mim e deixo ir embora... que é um passageiro mesmo e 

vai embora... Às vezes o cara puxa o ponto aí e eu não ouço, às vezes to até conversando 

com alguém, aí o cara grita ‘Motô, olha aí o ponto’, fala com ignorância,  aí eu falo, ‘Ô, 

desculpe aí, na moral’ Dá um freio brusco e às vezes não sabe nem o que foi que 

aconteceu aqui na frente e ele já vai xingando a gente... “Porra, tá carregando boi, seu 

corno?”, aí quando vem pra cá pra frente a gente tenta amenizar as coisas pra poder ir 

embora e deixar todo mundo na paz... Aí você só pode é pedir desculpa, que se o cara for 

debater, aí vai começar aquela discussão ... Aí você sente aquela raiva... aquela... é a 

mesma coisa de você tomar uma fechada (risos), não, eu acho que é pior (risos)... É pior. 

Quando o cara tá aqui dentro a gente tem que controlar mais ainda... Eu fico parado 

esperando e peço pra saírem, mas a vontade que dá é de ir falar com eles ‘Poxa colega, 

não vê que eu quero encostar?’ ... Mas não vale a pena... Você toma uma fechada na rua, 

você com 60Km/h, aí vem um outro de lá pra cá... realmente aí você sente raiva, sobre 

pra a cabeça... aí você tenta segurar, você não pensa em nada, só pensa nos passageiro 

que tá com você e em você mesmo... A adrenalina sobe... aí na hora a gente tem que 

pensar em Deus e tranquilizar pra não perder a cabeça... 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 3 

 

Idade: 35 anos 

Tempo de serviço na empresa: 07 anos e 07 meses 

 

“Ah, sinto medo, né. Mas tento me controlar... Penso logo em minha família... 

Trabalhamos com medo, mas não podemos demonstrar esse medo, porque se não eles 

(infratores) tomam conta da gente... eu prefiro evitar problema... Então a gente tá aqui no 

volante, mas tá atento. Mas se fosse outro colega já teria parado o carro e tinha ido lá 

saber o que estava acontecendo, enfrentava o cara... Eu não, prefiro ficar acompanhando 

a atitude dele, pra evitar problema... Porque eles (usuários) me provocam e eu não reajo, 

não respondo. Mas a vontade mesmo é de parar o carro, e largar o carro onde tá. Eles tem 

que ter respeito pela gente. Nessas horas dá vontade de largar a profissão...” 

 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 4 

Idade: 38 anos 

Tempo de serviço na empresa: 13 anos 

 

“...Muitas vezes também já consegui evitar de pegar o marginal no ponto, já consegui 

evitar usando estratégias de motorista...Desliguei o carro e disse que o carro interrompeu 

e disse que o carro tava quebrado...... Na hora aumenta o medo e por último a coragem, 

pra você tomar alguma atitude. Aí quando eu cheguei aqui teve passageiro que ficou na 

porta de casa só esperando eu passar... ‘Ai Motô, gostei!’, mas teve outras pessoas que já 

foram contra mim ... A  gente não vai enfrentar pra não criar uma situação com a 

empresa... Ah, dá vontade de não vir cá... fazer uma coisa ou outra, jogar pra cima... mas 

se você deixa de trabalhar, você deixa de ganhar... Você irrita um homem desse, é capaz 

dele ficar te perseguindo... mas depois a gente fica chateado. Eu mesmo tô chateado com 

várias coisas daqui... Então começaram a me xingar e tudo, e lá na frente tinha dois 

policiais, aí chamei eles e pedi pra eles resolver... Mas eu já não aguentava mais, se não 

tivesse aqueles policiais ali, eu poderia ter tomado outra atitude, né... eu poderia até 

partir para a mão grande, porque eles estavam me agredindo com palavras... Coisas que... 

raiva, só dá raiva... Primeiro eu peço a Deus que esse pessoal pare de falar o que estão 

falando. Peço a Deus para ele intervir. E continuando a difamação eu já pensei em fazer 

essas coisas... ele (usuário) tava pegando fogo, eu também já tava pegando fogo, já tava 

já nervoso, e aí a gente ia se desentender, né, ia ser  agressão corporal. É uma situação 

difícil para o motorista” 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 5 

Idade: 48 anos 

Tempo de serviço na empresa: 24 anos 

“A gente desvia, a gente não pode fazer nada. Tem que desviar e buzinar pra ver se 

ele sai da frente, se faz alguma coisa.... a empresa não quer que a gente pare ali porque 

ali não é ponto de ônibus, se acontecer um acidente eu que sou responsável. Ai existe 

uma regra que não pode parar em lugar que não tem ponto, mas ai a pessoa pede com 

educação e eu vou e paro, mas se soltar a cigarra só vai soltar no ponto porque ai não é 

ponto...Às vezes a gente se controla, mas às vezes não consegue se controlar não... Fico 

ouvindo ele (usuário) falando e aí quando não aguento mais ouvir ele falar ai eu 

respondo ... Já aconteceu de um passageiro reclamar pra mim, me xingar todo e eu ouvir, 

ouvir e não aguentar mais e estourei. Primeiro eu fico segurando pra não reagir. Porque 

aqui é muito muito estressante pra a gente. A gente fica com várias coisas na cabeça, tem 

que olhar passageiro, tem que olhar o trânsito, tem que olhar o câmbio, tudo isso, então é 

muito estressante... Ai quando acontece essa coisas, às vezes a gente se controla, mas às 

vezes não consegue se controlar não... A gente fica ali na resenha mesmo e comenta as 

situações que aconteceram... Aí dá risada e pronto. Passou, passou, acabou. Aí volta pra 

viagem de novo, tudo tranquilo na paz...” 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 6 

Idade: 39 anos 

Tempo de serviço na empresa: 14 anos 

 

“O que estressa mais a gente é o engarrafamento. A pior situação pra mim é o 

engarrafamento. Porque é aquela coisa, é calor, é... não sei nem explicar como é que é... 

Eu já tô acostumado, eu não estresso. O carro aqui roda duas viagens, pra mim tanto faz 

chegar aqui onze como meio dia, pra mim tanto faz porque eu não tenho pressa pra 

chegar. Tá engarrafado mesmo, o que é que a gente pode fazer?... É por isso que às vezes 

você tem que dar uma aliviada porque a pessoa pode falar uma coisa sem pensar , mas aí 

se a coisa for agravando aí você dá um pouco de atenção... Tem que manter a 

tranquilidade, não pode é entrar em pânico. ‘Bora parceiro, vai descer onde?’ Você tá 

aqui. Você tem que tomar a frente da situação, ou controla lá, ou controla cá. Eu me sinto 

apreensivo... Aí só chamando por Deus ali baixinho, que o cara não faça nada com 

ninguém e que ele desça do carro o mais rápido possível... Vem aquela tremedeira e tal, 

mas tem que manter o emocional... Tento não falar muito, falar o menos possível que é 

pra a pessoa sentir e então para de falar. Não me sinto incomodado não...” 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 7 

 

Idade: 47 anos 

Tempo de serviço na empresa: 8 anos 

 

“...Xingamento todo mundo xinga, né, não adianta, não pode evitar, até no trânsito 

mesmo quando o cara me fecha aí e tal. Não posso fazer nada mesmo... Xingou, xingou, 

tá xingado... Ai se ele tá alterando eu procuro a viatura mais próxima... Mas por dentro a 

vontade é ir lá e pegar um ferro desse aqui e... a vontade é essa, mas a gente tem que se 

controlar... Olha, tem que manter a calma, muita calma, olhar pra baixo, não olhar pra 

quem tá assaltando e pedir a Deus que o elemento vá embora o mais rápido possível... ,  

A gente tem que pegar e passar uma borracha naquele dia e tem que vir trabalhar.... O dia 

a dia da gente é muito perigoso. Pra um motorista é muito perigoso. Às vezes o motorista 

passa muita dificuldade, mas tem gente que não entende...” 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 8 

 

Idade: 41 anos 

Tempo de serviço na empresa: 22 anos 

 

“É o estresse de assalto.... mesmo assim carrego isso ai, o estresse. As pessoas que 

parecem como vagabundo lá, principalmente de tarde e a noite, ai praticamente você 

trabalha, não trabalha normal. Você trabalha tenso, não trabalha assim, tipo a vontade 

como a gente vinha aqui agora... Trabalha esperando que vai acontecer alguma coisa e 

pra o motorista não é bom né,  e nem para os passageiros, pode acontecer um acidente 

né... Na hora a gente não sente nada esperando o momento de acontecer, sei lá, só depois 

que eles descem do carro que a gente começa, que o nervoso bate, bate o nervoso na 

gente, na hora a gente tenta conversar com ele e tudo mas depois que eles descem é ai 

que o nervoso chega. 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 
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Participante 9 

 

Idade: 28 anos 

Tempo de serviço na empresa: 2 anos e 3 meses 

 

“... Por enquanto tá funcionando. Mas eu acho que se eu demorar muitos anos aqui 

essas palavras não vão funcionar não... Fazer igual aos outros. Agredir verbalmente, 

responder... porque eu to ficando um cara intolerante... é como se fosse um hábito, um 

vício... Esse daí eu consigo controlar porque peguei o carro agora. Mas quando eu for lá 

em baixo pra voltar tem momentos que eu não consigo mais controlar porque a gente se 

estressa por causa do trânsito. Os passageiros falando coisas que não lhe agradam. Aí 

aquilo ali vai acumulando, acumulando e você só segurando toda a bomba, aí o barril vai 

enchendo de pólvora, de pólvora, até um dia que explode... Eu tento fingir que não 

escutei. Muitas coisas eu tento fingir que não escuto. Eu chamo por Deus “Só Jesus”, aí 

eu falo “oh Glória”, mas não sou cristão não... ao invés de falar como os outros, que 

xingam... Eu fico com vontade de sair, de sair da empresa, às vezes da vontade, mas eu 

tenho muitos colegas que me aconselhou, que me ajudou, disse que não era para eu sair, 

mas a vontade é de não trabalhar mais. Dá vontade de largar isso aqui às vezes, dá 

vontade de ir embora e não voltar mais nunca...” 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 

 

 

 



127 
 

 

Participante 10 

 

Idade: 49 anos 

Tempo de serviço na empresa: 9 anos 

 

“...Você fica com raiva, né! Sente uma raiva assim, mas depois passa. É passageiro...  

É assim , você só faz “Deus lhe leve, lhe acompanhe. Amém... É simples. Você pára, 

respira e entrega a Deus que ele sabe o que faz... Nunca tivemos problema algum eu e 

ele, porque eu me previno também demais dos assaltos. Que se eu chegar no ponto e 

sentir que tem uma maldade eu vou me embora e vou deixar ele lá... Tudo bem que não 

tem escrito na testa de ninguém que... mas pra mim até que prove o contrário todo 

mundo é ladrão. Não era pra julgar ninguém não, mas eu desconfio de todo mundo. Se eu 

pressentir que tem alguma coisa errada eu deixo lá... tem hora que eu chego me arrepio 

... Depois vai acontecendo aqueles horariozinhos assim de pânico assim e o corpo já tá 

cansado já, o estresse já. Não flui mais... Respira fundo e chama por Deus... 

 

Legenda: 

____________   Estratégias de ação profunda 

____________   Estratégias de ação supercial 

 

 


