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RESUMO 

 

Desde a década de noventa os roubos a ônibus têm se constituído uma frequente expressão de 
crimes predatórios contra rodoviários interurbanos baianos. Após duas décadas, a vitimização 
permanece pouco discutida, nesse sentido, investigou-se os diferentes tipos, formas e scripts 

dos roubos, os danos decorrentes da vitimização sobre as relações de trabalho e saúde dos 
rodoviários, as respostas das vítimas, das empresas e do sistema de segurança pública. De 
caráter qualitativo, o estudo fundamentou-se em entrevistas com 60 rodoviários, 
questionários, observação participante e pesquisa documental. Discute-se a confluência das 
condições de possibilidades para o crime: a malha rodoviária extensa, precária e 
insuficientemente policiada; a convergência no tempo e espaço adequado de alvos tangíveis, 
ofensores competentes e a ausência de vigilantes capazes. Constatou-se que diferentes modos 
de viagens, ou seja, as características dos alvos (acessibilidade e valor) atraem ofensores de 
maior ou menor instrumentalização. Enquanto os ônibus comerciais são assaltados por 
ofensores que roubam o ônibus após se passarem por passageiros, os veículos executivos são 
alvos de grupos fortemente instrumentalizados que retiram o veículo das rodovias para 
saqueá-los. No roubo aos ônibus executivos nota-se uma complexa organização social, com 
ações e papéis regulares e hierárquicos e interação tripartida: o primeiro contato dos ofensores 
é estabelecido com o rodoviário (alvo/vítima instrumental), a partir da invasão do veículo os 
passageiros (alvos principais) são inseridos no frame do roubo. O caráter crônico desses 
eventos divide os rodoviários entre aqueles que têm no risco de vitimização a principal 
motivação para o abandono da carreira e os que naturalizam a possibilidade de tornarem-se 
vítimas. Vitimizados ou não, parte dos entrevistados convivem diariamente com o sentimento 
de medo e o adoecimento lendo e gradual e raramente recebem amparo dos empregadores. Na 
prevenção e dissuasão contra aos roubos observou-se a atuação de defesas pessoais e defesas 
institucionais. Como resultado desta junção constatam-se graduais alterações na perpetração 
desses crimes, que em lugar de serem extintos, migram ou retornam para as mesmas regiões, 
tão logo as defesas deixem de ser empregadas ou possam ser superadas. De modo que, 
identificam-se hotspots e dangerous hours, alvos preferenciais e modus operandis distintos na 
distribuição dos roubos. A vitimização por roubos a ônibus em rodovias é uma violência 
extrema à medida que: apesar dos scripts e hotspots conhecidos, ainda não há defesas ou 
engajamentos capazes de coibi-los; há indícios de laços de cumplicidades de membros de 
instituições policiais e grupos criminosos na manutenção desses crimes; ainda que seja uma 
vitimização coletiva e crônica, com graves impactos sobre as vítimas e sem limites de níveis 
de violência expressiva empregada, as vítimas não são reconhecidas como tais, sendo tratadas 
com negligência e omissão, o que em parte é explicado pela naturalização desses eventos.  

Palavras-chave: rodoviários, roubo, vitimização, defesas, crimes 



 

 

ABSTRACT 

 

Since the nineties, the bus robberies have been a frequent expression of predatory crimes on 
intercity roads of Bahia. During two decades period, the victimization remains little discussed, 
accordingly, we investigated the different types, forms and scripts about robberies, 
victimization damages on labor relations and health of the roads, the victims responses, 
businesses and public security system. Qualitatively, the study was based on inquiry of 60 
roads, questionnaires, participants observation and documentary research. It discusses the 
confluence of the conditions of possibilities for the crime: the extensive roads network, 
precarious and poorly policed; convergence in time and space of adequate tangible targets, 
capable offenders and the lack of competent vigilants. It was found that different traveling 
modes, i.e., the characteristics of the targets (accessibility and value) attract offenders with 
different instrumentation degree. While commercial buses are assaulted by offenders who 
robb the bus after enter as a passengers, the executive vehicles are targeted by heavily 
instrumented groups that move the vehicle from road to plunder them. The robbery of 
executive buses could be seen as a complex social organization, with regular roles, actions, 
interactions and hierarchical tripartite: first contact of the offenders is established with the 
road (target/instrumental victim), in the vehicle invasion the passengers (main targets) are 
inserted into the robbery frame. The chronic nature of these events splits the roads between 
those who have the risk of victimization, the main reason for the career release and those who 
naturalize the possibility of becoming victims. Victimized or not, part of the respondents live 
daily with the feeling of fear and gradual and slowly illness, rarely receiving support from 
employers. In the prevention and deterrence against robbery was observed the action of self-
defense and institutional defenses. As a result of this junction has been noted gradual changes 
in the perpetration of these crimes, instead of being extinguished, migrate or return to the 
same regions as soon as the defenses are no longer employed or can be overcome. So, it 
identifies hotspots and dangerous period of hours, prime targets and distinct modus operandis 
for robberies distribution. Victimization by bus robberies on highways is an extreme violence 
as: in spite of the scripts and known hotspots, there are no defenses or engagements that could 
reduce them, there are indications of complicity ties of members of police agencies and 
criminal groups in maintenance of these crimes, even if it is a collective and chronic 
victimization, with serious impacts on victims and unlimited expressive levels of violence 
used, the victims are not recognized as such, being treated with neglect and omission, which 
is partly explained by the naturalization of these events. 
 

Key Words: roads, robbery, victimization, defenses, crimes 
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APRESENTAÇÃO 

 

O aumento da criminalidade predatória no ambiente de trabalho vem se 

constituindo um importante problema de Saúde e Segurança Pública com repercussões 

sobre a dignidade e qualidade de vida de trabalhadores (OLIVEIRA; NUNES, 2008). 

Pouco a pouco a violência no trabalho deixa de ser considerada episódica e isolada e 

passa a ser compreendida como estrutural e relacionada à organização do trabalho 

(LANCMAN; SZNELWAR; UCHIDA; TUACEK, 2007). A Criminologia pós-

moderna tem permitido pensar a vitimização para além da atribuição do papel da vítima 

na precipitação do crime, considerando que dentro das práticas cotidianas e a partir de 

processos sociais amplos que a vitimização ocorre. Nesse sentido, a análise da 

vitimização considera o contexto amplo e as relações dinâmicas que são estabelecidas 

entre vítima, agressor, sociedade e Estado e a relação dinâmica. Esse trabalho trata da 

vitimização de rodoviários interurbanos por roubos nas estradas baianas.  Compreende-

se como rodoviário interurbano motoristas e cobradores que exercem atividade 

remunerada no setor de transporte coletivo terrestre intermunicipal e interestadual. 

Considera-se ainda, a necessidade de reconhecimento legal da atividade como serviço 

regular oferecido por empresa em regime de concessão com sede ou matriz localizada 

no estado da Bahia.  

Na primeira parte desta tese é apresentado um panorama da violência 

ocupacional com destaque aos motoristas profissionais, ao passo que são discutidas as 

condições de trabalho como oportunidades de vitimização de trabalhadores do setor de 

transporte de pessoas e rodoviários. Em seguida, são colocados os objetivos, as 

estratégias para entrada em campo e metodologia empregados na produção de dados.  

Na segunda seção, os resultados do estudo são discutidos a partir da perspectiva 

interacionista, iniciando-se a discussão sob dois eixos que se relacionam diretamente à 

vitimização: as condições de trabalho micro e macro ambientais e as relações 

estabelecidas no cotidiano das atividades laborais do rodoviário. Segue-se discutindo a 

dinâmica dos roubos, seus atores, as experiências das vítimas e a respostas pessoais e 

institucionais de prevenção e combate aos roubos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A perpetração da violência nos ambientes de trabalho tem se transformado no 

cerne das preocupações de alguns segmentos profissionais e pesquisadores do campo da 

saúde e da segurança. O risco de sofrer violência no trabalho é maior em setores como o 

de serviços do que na população em geral (PERRONE, 1999). Em países 

industrializados, a sensibilização sobre diferentes formas de violência que encontram 

espaço para penetração no ambiente de trabalho tem aumentado, embora a própria 

expressão “violência” nem sempre seja comum nos discursos daqueles que a praticam e 

daqueles que a experimentam, enquanto objeto da ação dos primeiros. O que se 

reconhece sob o signo da violência é sua face mais concreta: o castigo físico, a barbárie, 

o estupro, a mutilação e a morte. Quando se trata de população mais vitimizada - 

negros, pobres, pouco escolarizados – a violência é ainda menos reconhecida.  

Anonimato e invisibilidade ratificam as práticas sociais contribuindo para que a 

violência continue sendo tratada de modo antagônico - incidente/fatalidade (PERRONE, 

1999) ou risco intrínseco à atividade profissional e parte do próprio trabalho. Assumir a 

violência como inerente a determinadas ocupações é aceitá-la como inevitável, 

submetendo o trabalhador ao que Perrone (1999) chama de outra face da violência no 

trabalho - a negligência. Assim, os índices de vitimização devem ser observados a partir 

do contexto sóciohistórico local, considerando que algumas formas de violência podem 

ser mais valorizadas ou ocultadas que outras.  

Desde a década de 1980, após o fim da ditadura, muito se tem discutido sobre as 

práticas que se pode denominar de violência (MINAYO, 2005). Propostas conceituais e 

tipologias com diferentes focos de análise foram amplamente debatidas sem que 

houvesse um consenso em qualquer campo, seja da saúde ou das ciências sociais. Longe 

de atingir uma definição única, as imprecisões teóricas e as limitações conceituais que 

dominam esse debate se estendem à violência no ambiente de trabalho, também no 

cenário internacional. Há posições mais restritivas que defendem que a definição de 

"violência no trabalho" deve incluir apenas os incidentes nos quais o agressor não é 

colega de trabalho da vítima; há ainda aquelas que defendem que sob o rótulo de 

"violência no trabalho" devem ser incluídos apenas os incidentes que ocorrem no local 

de trabalho (ESSENBERG, 2003).  
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Na literatura que trata das relações entre violência e trabalho encontram-se duas 

tendências analíticas: a violência no processo de trabalho como infração dos direitos na 

relação empregador-empregado; e a violência enquanto agressões praticadas por 

pessoas internas ou externas à organização. A respeito da distinção (didática) entre as 

conceituações da violência contra trabalhadores, Oliveira e Nunes (2008) destacam a 

existência de duas nomenclaturas “violência do trabalho” e “violência no trabalho”. A 

primeira se originaria no modo de produção e ganharia corpo na organização do 

trabalho, acarretando sofrimento, adoecimento e morte. Nessa concepção, o trabalho 

não é em si violento, mas o modo “como é ele organizado e gerenciado pode se 

configurar uma forma de violência para com os trabalhadores” (OLIVEIRA; NUNES, 

2008, p.30).  

As expressões violência no trabalho, violência no local de trabalho e violência 

no ambiente de trabalho são as traduções mais comuns para nomear o que na literatura 

inglesa é conhecida por violence at work e workplace violence, utilizadas para designar 

agressões e atos criminosos diversos perpetrados por pessoas externas ou internas à 

organização e que tem alguma relação com o trabalho (OLIVEIRA; NUNES, 2008). 

Partindo de uma compreensão sociológica, Paes-Machado e Levenstein (2003) 

empregam a expressão “violência ocupacional” para tratar da violência contra 

rodoviários que trabalham no transporte coletivo urbano, considerando o contexto 

socioinstitucional que favorece a vitimização desses trabalhadores por agressões 

intencionais.  

Nesse sentido, a exemplo do estudo de Paes-Machado e Levenstein (2003), esse 

trabalho adota a expressão violência ocupacional para nomear a vitimização de 

rodoviários por crimes predatórios, considerando que o ambiente de trabalho é um 

microcosmo da sociedade (PERRONE, 1999), logo, a presença desses crimes é reflexo 

da violência na comunidade reproduzida nesse espaço a partir das condições da 

atividade laboral. Já os crimes predatórios são atos ilegais em que alguém 

intencionalmente toma ou causa dano à pessoa ou propriedade de outro (COHEN; 

FELSON, 1979). Essa concepção exige o contato físico entre pelo menos um autor e 

pelo menos uma pessoa ou objeto que o agressor tenta tomar ou danificar (COHEN; 

KLUEGEL; LAND, 1981).  

A distinção entre a violência gerada nas condições de trabalho e a violência 

ocupacional, mais metodológica do que prática, gerou tipologias como a desenvolvida 
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por Essenberg (2003, p. 7). Segundo o autor, a violência contra os trabalhadores do 

setor de transportes pode ser classificada em: 

• Violência externa: perpetrada por invasores externos que não têm uma relação 

legítima com o trabalho e que se empenham em atos criminosos como vandalismo, 

roubos, sabotagem e terrorismo. Os riscos são maiores em setores onde há presença de 

dinheiro ou bens desejáveis disponíveis. 

• Violência relacionada ao trabalho: atos agressivos de clientes ou consumidores. 

É uma experiência mais comum para os trabalhadores que tem contato face-a-face com 

clientes e seus familiares, especialmente quando esses estão aflitos, assustados, 

alcoolizados, doentes ou com raiva. 

• Violência interna: atos agressivos (ou assédio) perpetrados por antigos ou 

atuais empregados ou outras pessoas com uma relação de emprego com a organização, 

mais frequente em relações hierárquicas desiguais.  

• Violência organizacional ou sistêmica: ocorre quando, geralmente por pressão 

econômica, a organização por ação ou omissão cria um ambiente de medo e 

insegurança, exploração do trabalho, restrição de recursos e contribui para uma cultura 

no local de trabalho onde o comportamento de ameaça é tolerado. 

 

As tipologias desenvolvidas por Essenberg (2003) e Mayhew e Chappell (2001)1 

tem como foco de análise a identidade e a relação entre vítima e perpetrador, de modo 

en passant tratam da forma em que a violência é perpetrada. 

É sob essa dimensão da vitimização - violência expressiva e tipificada como 

roubo perpetrado durante a atividade ocupacional - que se busca conhecer as formas e 

efeitos dos roubos a ônibus interurbanos sobre as relações de trabalho e saúde dos 

rodoviários baianos, analisando: as características dos agressores;  hotspots; as formas e 

os scripts dos roubos; as reações e respostas dos rodoviários; a existência ou não de 

apoio às vítimas por parte das empresas e do sistema de segurança pública e os danos 

decorrentes destas formas de vitimização sobre as relações de trabalho e saúde dos 

motoristas e cobradores.  

Embora esta tese esteja no bojo das discussões sobre roubos enquanto violência 

predatória e, portanto, pertença ao campo da vitimização no trabalho, as condições e 

                                                           
1 Mayhew e Chapell de modo semelhante a Essenberg adotam uma tipologia que abrange a violência 
externa,  violência interna e violência provocada por clientes.  
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relações de trabalho são abordadas, considerando-se a estreita relação entre esses 

aspectos como condições de possibilidades para a perpetração da violência no trabalho. 
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1 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

1.1 Breve Panorama da Violência Ocupacional: a Violência Nossa de Cada 

Dia 

 

A violência interpessoal no ambiente de trabalho é altamente subnotificada, 

menos da metade das agressões são registradas oficialmente (PERRONE, 1999). Uma 

estimativa amplamente aceita aponta que um em cada cinco incidentes é relatado, ou 

seja, cerca de 80% permanecem ocultos (MAYHEW, 2000a). Os registros representam 

uma pequena parcela da violência que acomete os trabalhadores, mas apontam sua 

prevalência em diferentes culturas e economias.  

No Reino Unido estima-se que um quinto dos trabalhadores foi vítima de 

alguma forma de agressão no trabalho, enquanto na União Européia 6% da população 

declarou já ter sofrido violência física durante o trabalho (FUNDAÇÃO EUROPÉIA 

PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO, 2007). 

Cerca de 16% da população ativa na Europa está exposta à violência ocupacional. 

(LANCMAN; SZNELWAR; UCHIDA; TUACEK, 2007).  

Os custos com a violência no trabalho nos Estados Unidos (EUA), em 

levantamento recente, atingiram entre $4 a $6,2 bilhões de dólares (PERRONE, 1999). 

A cada ano, entre 1992 e 1999, mais de dois milhões de americanos foram vítimas de 

crimes violentos enquanto trabalhavam (WARCHOL, 1998). Considerada um dos cinco 

maiores perigos no local de trabalho, a violência tornou-se uma prioridade na agenda de 

segurança do país (PERRONE, 1999). Em países como a Austrália, Reino Unido e EUA 

a desnaturalização da vitimização do trabalhador (PERRONE, 1999) tem trazido 

visibilidade para setores considerados de alto risco como os transportes públicos, 

bancos e empresas de pequeno porte (PERRONE, 1999; LANCMAN; SZNELWAR; 

UCHIDA; TUACEK, 2007).  

No setor de serviços, onde estão os ambientes de maior risco, os mais afetados 

são médicos e enfermeiros, policiais e seguranças, agentes penitenciários, motoristas e 

cobradores de ônibus, taxistas, professores, trabalhadores de lojas de conveniência e 

postos de gasolina (EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT 

WORK, 2002; LANCMAN; SZNELWAR; UCHIDA; TUACEK, 2007; WARCHOL, 

1998). No Reino Unido, Canadá e Austrália os grupos de risco são trabalhadores de 
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bancos, varejo, bares e trabalhadores do setor alimentício e de transportes (MAYHEW, 

2000a). 

Ainda a respeito da violência ocupacional, o Observatório Europeu das 

Condições de Trabalho tem realizado periodicamente um dos maiores surveys sobre 

condições de trabalho na União Européia. Na pesquisa mais recente (2005) 5% dos 

quase 30.000 trabalhadores entrevistados (de 31 países) declaram que foram vítimas de 

violência, intimidação ou assédio no local de trabalho nos últimos 12 meses. Houve um 

pequeno aumento (1%) no índice de violência física comunicado em relação aos estudos 

anteriores, refletindo uma maior sensibilização ao problema e efetivação de denúncia. 

No Norte da Europa, nos Países Baixos (10%), França e Reino Unido (9%) e Irlanda 

(8%), a violência foi comunicada em níveis superiores à média do relatório. Em relação 

à violência não física, 17% dos trabalhadores na Finlândia, 12% nos Países Baixos e 2% 

na Itália e na Bulgária sofreram assédio ou intimidação. Os maiores níveis de 

intimidação e assédio foram encontrados nos grandes estabelecimentos (com mais de 

250 trabalhadores) e nos setores de educação, saúde, hotelaria e restauração 

(FUNDAÇÃO EUROPÉIA PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E 

DE TRABALHO, 2007).  

Na Inglaterra e País de Gales o British Crime Survey (BUDD, 1999) estima que 

em 1997 tenha ocorrido pouco mais de 1,2 milhões de incidentes de violência no 

trabalho. Quase metade das vítimas sofreu vitimização repetida, entre as vítimas de 

violência não relacionada ao trabalho esse índice foi de ¼. Em detalhes, o estudo aponta 

que 523.000 trabalhadores sofreram ataques físicos e 703.000 sofreram ameaças de 

dano pessoal ou material, perpetradas por pessoas externas à organização. Mais uma 

vez, os trabalhadores do setor de transporte de pessoas estiveram entre os mais 

vitimizados. Além deles, outras categorias profissionais foram identificadas: policiais e 

seguranças, assistentes sociais, funcionários da justiça e de bares, profissionais de 

saúde, trabalhadores dos transportes e jovens trabalhadores. O conceito de ataque 

utilizado pela publicação abrange tanto agressão, quanto roubo e furto. Os incidentes 

envolvendo agressões de colegas de trabalho ou pessoas com relações domésticas com a 

vítima são excluídos dos dados. A exclusão de roubos cometidos por colegas de 

trabalho da categoria violence workplace tem sido ponto de controvérsia entre 

pesquisadores; aqueles que defendem a exclusão argumentam que as relações 

estabelecidas entre colegas são distintas das estabelecidas com outros agressores. 
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A existência da vitimização repetida tem demonstrado que a vitimização não é 

aleatória, essa constatação tem gerado debates sobre fatores e condições de risco. 

Lugares e pessoas vitimizadas repetidamente respondem por até 80% de todos os crimes 

(ZEDNER, 1999; MATTHEWS, 2002; WALKLATE, 2007), poucos negócios 

respondem pela maior parte de todos incidentes (MATTHEWS, 2002), apontando que a 

vitimização se concentra em determinados setores. Na Inglaterra e País de Gales quase 

um quinto (18%) dos trabalhadores agredidos entre 1995 e 1997 experimentou dois 

incidentes de violência, 29% três ou mais incidentes (BUDD, 1999). A repetição da 

vitimização ocorre em um espaço de tempo relativamente curto, ter sido roubado em um 

passado recente é um dos melhores preditores para novos roubos em estabelecimentos 

(MATTHEWS, 2002).  

Menos problemática que a conceituação da violência, o núcleo comum do 

conceito “roubo” 2 é a subtração de bens mediante violência (força) ou grave ameaça, 

havendo necessariamente o confronto direto3 entre vítima e agressor/autor do delito. A 

ameaça para obter a obediência e ganho financeiro pode envolver ato físico de violência 

e resultar em dano fatal ou não fatal, com perda de bens/dinheiro e significativo dano 

emocional, ainda que não exista qualquer ferimento físico (MAYHEW, 2000a). 

Considerando a associação entre o roubo, que exige o confronto direto entre vítima e 

ofensor, e por isso, tem possibilidades de emprego de violência expressiva, a próxima 

seção aborda a perpetração de violências durante os roubos. 

 

1.2 Violência Relacionada aos Roubos 

 

As indústrias de alto risco para violência relacionada ao roubo armado são 

semelhantes no mundo industrializado e tem permanecido relativamente constantes ao 

longo do tempo (PERRONE, 1999).  

O emprego de força física durante os roubos armados depende da habilidade de 

intimidar a vítima com a arma e da necessidade percebida de uso da força para superar 

sua resistência (CONKLIN, 1972). A diferença entre a vitimização não fatal e fatal no 

                                                           
2 O Código Penal Brasileiro define roubo como a subtração de bens de outrem mediante violência ou 
grave ameaça. Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. 
3 A partir da análise do contexto e dos envolvidos na situação, a World Health Organization (2008) 
considera que a violência pode se desdobrar em violência auto-dirigida, violência interpessoal e violência 
coletiva. A violência interpessoal se divide em dois grandes grupos: violência de familiar/cônjuge e 
violência da comunidade/sociedade. Essa última inclui a violência perpetrada por conhecidos e 
desconhecidos. 
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local de trabalho é atribuída pelo NIOSH (NATIONAL INSTITUTE FOR 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 1996) ao contraste entre a violência 

relacionada aos roubos e a resultante da raiva e frustração de clientes ou colegas de 

trabalho. Diferentemente dos clientes reativos, que agem por impulso, alguns assaltantes 

atuam após um planejamento mínimo prévio, o que inclui armas ou agressões capazes 

de render e garantir a obediência da vítima e a segurança do agressor. 

Na literatura, os fatores de risco descritos mais frequentes para a perpetração de 

violência externa no local de trabalho tem sido: realizar trocas de dinheiro com clientes, 

presença de poucos trabalhadores no local, atividades de trabalho em áreas de alta 

criminalidade, trabalhar pela tarde ou noite e ter contato face-a-face com clientes 

(PERRONE, 1999; LANCMAN; SZNELWAR; UCHIDA; TUACEK, 2007; XU, 2009; 

PAES-MACHADO; RICCIO-OLIVEIRA, 2009). Ao analisar a violência relacionada a 

roubos, Mayhew (2000a) acrescentou outros cinco fatores a esses já descritos: 

• Itens valiosos em posse de clientes ou guardados;  

• Disponibilidade e porte de armas por parte dos clientes;  

• Clientes que sejam membros de gangues;  

• Clientes usuários de drogas ou usuários de substâncias que possam provocar 

comportamentos agressivos;  

• Resistência da vítima. 

 

Com uma reflexão mais ampla, Conklin (1972) alega que o nível de motivação e 

a experiência e sofisticação do assaltante tem seu papel na violência relacionada ao 

roubo. Esses fatores foram inicialmente aplicados a estabelecimentos de varejo, mas 

podem ser estendidos a outros setores de serviços como o transporte. 

Esses fatores de risco descritos na literatura estão presentes no cotidiano do 

trabalhador do setor de transporte de pessoas e os colocam nas listas de profissionais 

com maior exposição aos roubos e violência ocupacional (EUROPEAN AGENCY FOR 

SAFETY AND HEALTH AT WORK, 2002; LANCMAN; SZNELWAR; UCHIDA; 

TUACEK, 2007; WARCHOL, 1998; BUDD, 1999).  

Frequentemente associados aos roubos, os homicídios são certamente a forma 

mais notória e dramática da violência ocupacional. Na Austrália e nos EUA a análise de 

homicídios ocorridos no turno de trabalho das vítimas revelou que esses crimes são 

perpetrados principalmente durante o curso de roubos (NIOSH, 1996; PERRONE, 
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1999). Enquanto 75% dos homicídios de trabalhadores americanos, em 1993, eram 

crimes de roubo que evoluíram para latrocínio, entre a população geral esse índice foi 

de 9% (PERRONE, 1999). Em 1998 na Austrália, 3% das mortes relacionadas ao 

trabalho foram classificadas como homicídios, nos Estados Unidos esse índice chegou a 

18% (PERRONE, 1999). O risco de morte decorrente de um roubo nos EUA é maior 

entre trabalhadores em serviço quando comparado à população em geral.  

O risco de violência e morte durante os roubos aumenta significativamente com 

o emprego de armas de fogo. Uma influência importante sobre a gravidade das 

agressões foi observada no final da década de 90 na Austrália e EUA, decorrente do 

acesso às armas (MAYHEW, 2000a). O aumento no número de latrocínios nos EUA, 

em comparação com outros países industrializados, também tem sido relacionado à 

fragilidade das leis de controle de armas e o aumento dos níveis de posse de armas; três 

em cada quatro latrocínios são provocados por essas armas (MAYHEW, 2000a). As 

chances de obter sucesso na ação delituosa são aumentadas - a obediência da vítima é 

provocada pela intimidação que instala o medo (dada efetividade do alcance da arma) e, 

por conseguinte, a torna menos propensa a resistir e lutar.  A 1arma ainda assegura a 

fuga do assaltante que pode tomar uma vítima como refém (CONKLIN, 1972). Em 

algumas ocasiões, a agressão e o homicídio podem ser respostas deliberadas por 

autoproteção no estilo “fight or fly”. Por preferirem a fuga à luta, muitos assaltantes 

escolhem alvos com menor probabilidade de resistência como mulheres e idosos, 

inversamente, vítimas do sexo masculino são mais propensas a enfrentar diretamente os 

infratores precipitando a violência (MAYHEW, 2000a).  

A letalidade nos roubos é constatada também em estudos nacionais. Analisando 

a vitimização fatal no trabalho em 1992, na cidade de Porto Alegre, Oliveira e Mendes 

(1997) identificaram que os roubos no local de trabalho contribuíram por parte 

significativa das mortes entre trabalhadores naquele ano. Em outro estudo semelhante 

no estado de São Paulo, os homicídios também responderam pela principal causa de 

morte em 18,8% (686) dos casos analisados de acidentes de trabalho, atingindo, 

sobretudo, o setor de serviços e comércio; a metade dessas mortes foi tipificada como 

latrocínio (WALDVOGEL, 2003). A facilidade de aquisição de armas de fogo no 

mercado ilegal brasileiro - motivada pela dificuldade de controle de tráfico de armas nas 

fronteiras do país, e pelos laços de cumplicidade entre forças policiais nacionais e redes 

criminosas - tornam constante a presença de armas de fogo nos roubos a ônibus, como 

se observará na seção de resultados da investigação. 
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A morte é um dos possíveis desfechos de um roubo, mas agressões físicas são 

muito mais comuns e de efeitos que variam entre traumas emocionais, traumas físicos à 

perda de função do órgão afetado. A esse respeito, o British Retail Consortium 

(BROOKS; CROSS, 1996 apud PERRONE, 1999) apurou que em 1994 a maioria das 

lesões físicas (52%) contra 11.000 trabalhadores do varejo decorreu da tentativa de 

impedir um roubo ou deter o autor do delito. Embora as agressões não fatais ocorram 

até 100 vezes mais que os homicídios (MAYHEW, 2000a), esses são utilizados como 

indicadores de saúde e segurança, sendo mais relatados à polícia do que outros crimes. 

Os homicídios representam uma pequena parte do mosaico das violências a que 

trabalhadores, principalmente do setor de serviços, estão sujeitos e, portanto, não devem 

camuflar outras formas de vitimização.   

O panorama estatístico acessível da vitimização da população brasileira no 

ambiente de trabalho é limitado. O medo do desemprego, o medo de vingança por parte 

dos agressores e a descrença no sistema de justiça desencorajam a denúncia; os crimes 

mais denunciados são aqueles em que há danos físicos graves, os que deixam provas 

materiais ou aqueles em que os empregados são estimulados/impelidos pelos 

empregadores a registrar a violência perpetrada por terceiros. Assim, a análise da 

vitimização no trabalho a partir de registros policiais nacionais é a análise de um retrato 

diminuto e mascarado pelas questões já pontuadas. As limitações dos dados disponíveis 

são comprovadas em um estudo bibliográfico sobre acidentes de trabalho na população 

brasileira entre 1994 e 2004, a subnotificação de mortes se concentrou entre 70% e 90% 

(SANTANA; NOBRE; WALDVOGEL, 2005). Outra dificuldade de conduzir estudos 

comparativos é o foco mantido pelos pesquisadores na vitimização fatal, excluindo 

outras formas de violência.  

Ainda em referência aos crimes denunciados, Carneiro (2000) analisou a 

violência relacionada ao trabalho na zona norte de São Paulo em 1998, tendo como 

fonte de dados boletins de ocorrências policiais (BO), declarações de óbito, 

comunicações da Previdência Social e de hospitais públicos. O roubo foi a ocorrência 

mais registrada (91%) dentre os 5.558 casos analisados, seguida por lesão corporal (172 

BO) com 81 vítimas graves e 41 mortes das quais 34% foram homicídios e as demais, 

acidente de trabalho. Os trabalhadores da construção civil foram os mais atingidos por 

mortes (decorrentes de quedas e eletrocussões) e por lesões graves enquanto motoristas 

e cobradores de ônibus foram os mais vitimizados por roubos. Motoristas profissionais 

(motoristas de carga, taxistas e motociclistas) representaram a categoria profissional 
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mais exposta à vitimização (50,3%), motoristas e cobradores de ônibus foram os mais 

vitimizados (24,6%) por roubos, em seguida apareceram os trabalhadores do comércio 

(22,9%). Carneiro concluiu que os profissionais que mantêm contato com o público e 

manipulam valores foram os que mais registraram ocorrências. Essas condições têm 

sido apontadas também na literatura internacional como fatores de risco para 

vitimização por roubo. 

Os efeitos e os custos da exposição à criminalidade predatória são de difícil 

análise e quantificação devido ao seu impacto difuso e de longo prazo (PERRONE, 

1999). No Brasil, os roubos no setor de transportes duram em média de 15 a 30 minutos 

e em cerca de 30% deles há o emprego de violência física (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - 

ABRATI, 2008), ainda que não haja resistência ou pânico por parte dos passageiros.  

Os dados disponíveis indicam que danos físicos durante os roubos comerciais 

são pouco frequentes, enquanto que o trauma sofrido pelas vítimas pode ser 

extremamente grave e de longa duração (MATTHEWS, 2002). O dano mais comum 

associado à vitimização é o Transtorno do Estresse Pós Traumático (TEPT), 

inicialmente encontrado em ex-combatentes de guerra, o transtorno pode ser 

desencadeado por experiências traumáticas cujo agente causal é externo e ocasiona um 

dano emocionalmente severo no indivíduo (AMAZARRAY; KOLLER, 1998).  

Os danos sofridos pelas vítimas dos roubos a ônibus podem envolver desde 

sofrimento emocional, perda de bens materiais à perda da integridade física e morte. Há 

sequelas ou danos psicossociais resultantes de experiências estressoras como os roubos 

que são imediatos, outros danos podem aparecer algum tempo depois da experiência, 

não sendo necessário o emprego da violência física para que parte das vítimas seja 

acometida. A dificuldade em reconhecer e relacionar os efeitos a curto e longo prazo 

decorrentes da vitimização talvez seja um dos motivos que possibilitem compreender, 

em parte, a dificuldade em conduzir e encontrar estudos a respeito dos efeitos 

produzidos por roubos no ambiente de trabalho. 

 

1.3 Violência Ocupacional: as Vítimas 

 

Mais recentemente tem se observado no estudo da vitimização uma tendência na 

ampliação das pesquisas nacionais incluindo a vitimização não fatal e outras formas de 

violência não física (como o assédio moral e ameaças). Nos países que tem tradição no 
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estudo da violência ocupacional, há mais tempo a violência não fatal tem recebido 

atenção. Como resultado desse interesse, Perrone (1999) desenvolveu uma tipologia (a 

partir da literatura) de 21 atos que podem ser considerados como workplace violence, 

variando num continuum entre homicídio e agressão passiva, como contato visual hostil. 

Nesse campo, recém descoberto, dentre os trabalhadores mais vitimizados 

(PERRONE, 1999) os pesquisadores brasileiros tem dedicado atenção aos profissionais 

da saúde. Há poucos anos, entrevistas realizadas com 47 profissionais de equipe médica 

hospitalar paranaense comprovaram a prevalência e a invisibilidade oficial da violência. 

A maioria (85%) dos trabalhadores foi vitimizada e nenhum registrou o caso, a principal 

forma de violência (95,2%) foi a agressão verbal seguida por (33,3%) assédio moral e 

assédio sexual (CEZAR; MARZIALE, 2006).  

Outro estudo mais recente destaca que a presença da violência no ambiente de 

trabalho tem se tornado o fator de risco de maior preocupação (75%) dos 40 

profissionais um serviço de urgência em saúde no interior de São Paulo (ZAPPAROLI; 

MARZIALE, 2009). Possivelmente, ao menos quatro razões contribuem para os índices 

elevados de vitimização dos profissionais de saúde: lidar com frequência com pessoas 

com prejuízos em sua capacidade crítica (sob efeito de substâncias ou doenças mentais); 

lidar com pessoas em situação de estresse e sofrimento (pacientes e familiares) passíveis 

de atos movidos por desespero e fúria; representar um serviço público, sendo alvo das 

insatisfações de populares e vítimas de violência deslocada; atuar em ambiente e 

condições algumas vezes inóspitas e insalubres. 

Assim como os profissionais da saúde, os motoristas profissionais são destaque 

na literatura internacional e na mídia brasileira pelos altos índices de violência 

vivenciados. Se de modo geral, os trabalhadores de outros setores (segurança, saúde e 

educação) são mais atingidos pelas diferentes formas de violência, os trabalhadores do 

setor de transporte são as principais vítimas de roubos (ESSENBERG, 2003). No 

entanto, diferentemente dos trabalhadores daqueles setores, a vitimização entre os 

motoristas profissionais continua ainda pouco estudada pela academia.  

A concentração da violência em determinados segmentos não é aleatória 

(ZEDNER, 1999; MATTHEWS, 2002; WALKLATE, 2007), logo, a concentração dos 

roubos no setor de transportes terrestres se deve a condições de risco próprias e seguem 

scrips
4 que podem ser analisados a fim de se desenvolver metodologias preventivas.  

                                                           
4 Scripts são estruturas ou esquemas que organizam o conhecimento humano sobre pessoas e eventos, 
organizam o entendimento sobre como compreender e ordenar processos comportamentais triviais e 
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1.4 A Vitimização entre Motoristas Profissionais  

 

O aumento dos incidentes de violência contra os trabalhadores do setor de 

transporte tem sido apontado em relatórios de vários países (ESSENBERG, 2003). 

Nesse segmento, o transporte coletivo rodoviário tem destaque tanto pela função 

econômica quanto pela função social5 que ocupa. Apesar da importância do setor e da 

prevalência da violência contra seus profissionais, a literatura acerca da vitimização de 

rodoviários (principalmente por roubos) ainda é significativamente rara.  

Uma pesquisa no Banco de Teses Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) em dezembro de 2011 localizou-se apenas dois estudos que 

se dedicaram a analisar a violência no trabalho dos rodoviários. No primeiro deles 

investigou-se o estresse ocupacional de 190 condutores de ônibus e microônibus de uma 

empresa de Salvador (SOUZA, 2005), onde a autora conclui que a ameaça de assaltos e 

violência dentro do ônibus atua como forte desencadeador de tensões e temores. No 

segundo estudo, Araújo (2008) realizou uma pesquisa que incluiu analise documental, 

observações e entrevistas semi-estruturadas com 16 motoristas de seis empresas da 

cidade de João Pessoa /PB. A autora constatou que os entrevistados sentiam-se 

vulneráveis, inseguros e negligenciados em seus direitos por parte das empresas. 

Em outra busca, no banco de periódicos da Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online) oito estudos foram encontrados, até dezembro de 2010, cinco deles analisavam 

a vitimização de profissionais de saúde e apenas um a vitimização de rodoviários do 

transporte coletivo urbano (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002). A lacuna no 

conhecimento sobre vitimização de uma das categorias profissionais mais atingidas por 

crimes predatórios atravanca o desenvolvimento de medidas preventivas/restaurativas 

para as vítimas de roubos e o desenvolvimento estruturado e seguro do próprio setor 

(causado pela perda e fuga de receita).  

                                                                                                                                                                          

rotineiras. A cena envolve um contexto, uma localização e um plano de ação ao mesmo tempo, requeridos 
para alcançar um objetivo maior (CORNISH, 1994). Linger (1992) emprega a noção de roteiro (script) 
para analisar os chamados encontros perigosos, como as brigas de rua, nos quais as interações seguem um 
curso menos estruturado por enquadramentos partilhados pelos atores e assumem formas mais 
expressivas do que instrumentais. 
5 No primeiro e segundo trimestres de 2007 nas estradas da Bahia foram transportados 58.861.348 
passageiros (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -ANTT, 2007). Mensalmente 
cerca de 21.600 pessoas passam pela rodoviária de Salvador em viagem, há em média 540 partidas diárias 
com diferentes destinos; 10 milhões de passageiros que transitam por mês entre as 1.357 linhas e serviços 
do transporte intermunicipal. Apenas no mês de Dezembro de 2007 foram colocados 1.534 horários 
extras de partidas diárias, em Novembro foram 534 horários (AGÊNCIA ESTADUAL DE 
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA BAHIA – AGERBA, 2009). 
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Assim sendo, a categoria “motoristas profissionais” que inclui motoristas de 

ônibus e auxiliares, taxistas, motoboys e moto-taxistas foi utilizada para subsidiar 

aproximações com o objeto de investigação, motivada pela escassez da literatura 

específica e pela automobilidade desses alvos, que os tornam semelhantes em alguns 

aspectos. O agrupamento considera que motoristas profissionais partilham de condições 

de trabalho semelhantes que aumentam o risco de vitimização, mas cada subcategoria 

guarda em si particularidades são ponderadas.  

Os motoristas profissionais mais analisados pela literatura vitimilógica são, sem 

dúvida, os taxistas. A violência é uma experiência comum aos condutores de táxi em 

diferentes países, agressões verbais, roubos e o não pagamento de tarifa (calote) são os 

incidentes mais frequentes. Mayhew (2000b) reuniu dados sobre a vitimização de 

taxistas em diferentes estados da Austrália: Queensland (100 sujeitos), New South 

Wales (1.000 sujeitos) e Victorian (mais de 3.600 entrevistados), respectivamente em 

1993, 1995 e 1996. Em Queensland, 10% dos entrevistados foram agredidos 

fisicamente, em New South Wales mais de 15% e em Victorian 40% dos taxistas 

entrevistados afirmaram terem sido agredidos. Cortes na cabeça e parte superior do 

corpo, fraturas e hematomas foram as agressões fîsicas mais comuns tanto em New 

South Wales quanto em Victorian. O estudo não informa o percentual de vítimas de 

roubos em Queensland, já em New South Wales 11% dos taxistas foram vítimas de 

roubos enquanto em Victorian o percentual de vítimas foi quase o dobro (21%). O fator 

comum em todos os estados foi a identidade dos agressores: a maioria eram pessoas que 

estavam dentro dos veículos.  

A vitimização de taxista também foi frequente em estudo realizado na Holanda. 

Elzinga (1996) entrevistou 550 taxistas e mais de 70% deles relataram terem sido 

vítimas de ameaças, agressões físicas, roubos e calotes mais de uma vez. Um entre cada 

quatro motoristas sentia medo de sofrer algum crime, no entanto, eles se sentiam mais 

seguros que os motoristas de transportes coletivos; motoristas jovens e de grandes 

cidades se sentiam inseguros todos os dias, ao contrário dos motoristas de pequenas 

cidades que se sentiam seguros apenas nos fins de semana. O sentimento de insegurança 

era maior entre  21:30 e 06:30 horas da manhã (ELZINGA, 1996).  

Nos EUA, os taxistas têm até 15 vezes mais chances de serem vítimas de 

violência ocupacional do que outros profissionais (MAYHEW, 2000b). Entre 1992 e 

1996 esses trabalhadores foram o terceiro grupo profissional mais atingido 

(183,8/1.000) por agressões diversas, ficando atrás apenas dos agentes penitenciários 
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(218/1.000) e à frente de agentes de segurança privada (117,3/1.000) (PERRONE, 

2003). A taxa de homicídio entre taxistas (41.4/100.000) no período de 1990 a 1992 foi 

quase 60 vezes a taxa nacional de homicídios no trabalho (0.70/100,000), metade das 

mortes foi motivada por roubos; a ocupação respondeu por 9% de todos os 

trabalhadores mortos em serviço, apesar de ser menos de 1% da força de trabalho da 

Nação (NIOSH, 1996).  

Os roubos também estão na origem de grande parte dos homicídios (80%) e dos 

ataques não fatais (60%) entre os taxistas do Canadá, Reino Unido e Holanda (SMITH, 

2005). Em Newcastle (Austrália) o risco de vitimização da categoria por roubo é até 60 

vezes maior do que na população geral; enquanto nas agressões verbais, físicas e nos 

calotes o uso de álcool pelos agressores e o comportamento do motorista (como buscar 

um caminho mais longo) teve um papel importante, em relação aos roubos não houve 

conclusões claras (SMITH, 2005).  

De modo semelhante ao que ocorre em outras profissões, a violência contra os 

condutores de táxi também é subnotificada, nos EUA 75% dos ataques não são 

registrados (ESSENBERG, 2003). Em países como Canadá e EUA parte do problema 

da subnotificação é explicada pelo elevado índice de taxistas imigrantes que em 

algumas regiões supera 60% da força de trabalho, além da dificuldade com o idioma há 

trabalhadores ilegais impossibilitados de registrar denúncias (ESSENBERG, 2003).   

A alta exposição dos condutores de táxi decorre de um conjunto de aspectos 

(SMITH, 2005) da natureza do trabalho que contribuem para a vitimização: manipular 

dinheiro, trabalhar sozinho, nas últimas horas da noite e primeiras horas da manhã, 

trabalhar com grande número de pessoas desconhecidas ou pouco conhecidas, trabalhar 

em locais isolados e em áreas com altos índices de criminalidade. A atividade é uma 

espécie de indústria que funciona sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia, 

todos os dias do ano e onde parte dos profissionais trabalha mais de 12 horas por dia 

(MAYHEW, 2000b). De modo semelhante, outros profissionais do setor de transporte, 

que funcionam quase que ininterruptamente, como condutores de trens e ônibus 

partilham dos mesmos fatores de risco para vitimização. O aumento da exposição 

maximiza o risco de vitimização (COHEN; KLUEGEL; LAND, 1981). As 

características do veículo e da atividade também determinam a atratividade do alvo e a 

oportunidade (COHEN; FELSON, 1979) para a abordagem criminosa.  

A necessidade de deslocamento rápido de passageiros por valores mais 

acessíveis fez surgir com mais força no final da década de 90, outros personagens nesse 
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segmento: o moto-taxista e o motoboy. Semelhantes fatores de risco para vitimização de 

taxistas recaem sobre esses profissionais, mas a vulnerabilidade dos condutores de 

motocicleta no transporte comercial de passageiros e bens é ainda maior. Em 

decorrência do imbróglio na regulamentação da atividade, é comum a utilização de 

motocicletas despadronizadas, em subúrbios/regiões e horários menos policiados. 

Nesses veículos, a maior proximidade corporal entre o prestador de serviço e o “cliente” 

facilita o domínio e rendição do condutor impedindo reações de defesa durante a 

abordagem delituosa. Os moto-taxistas tornam-se, então, alvos altamente atraentes para 

roubos, além dos telefones celulares e da renda que transportam, as motocicletas são 

tomadas pelos criminosos para ser utilizadas como instrumento para outras ações 

criminosas (XU, 2009; PAES-MACHADO; RICCIO-OLIVEIRA, 2009). Apesar dessa 

exposição, os motociclistas não são vítimas potenciais passivas, como será visto 

adiante. 

A relação entre o contexto situacional, estilo de vida ou atividades rotineira e a 

vitimização de motociclistas profissionais é demonstrada em dois estudos recentes que 

se apoiam nos pressupostos da Teoria das Atividades Rotineiras (COHEN; FELSON, 

1979). Para a ocorrência de um ato predatório, Cohen e Felson (1979) defendem que a 

convergência no tempo e no espaço de três elementos é fundamental: ofensor motivado, 

alvo disponível e ausência de guardiões capazes. No primeiro, ao analisar os roubos 

contra moto-taxistas em Tianzhi, Xu (2009) testou a Teoria das Atividades Rotineiras 

(COHEN; FELSON, 1979) utilizando 174 ocorrências policiais, observações e 45 

entrevistas. Na cidade chinesa onde o mercado é dividido entre moto-taxistas migrantes 

(52%) e residentes (48%), os trabalhadores migrantes foram roubados 12 vezes mais 

que os residentes, aproximadamente 78% dos roubos ocorreram entre 19:00 e 02:00 

horas, grande parte deles longe dos centros urbanos - 42% dos roubos ocorreram na 

zona rural e 37% em subúrbios. O pico dos roubos coincidiu com horários em que os 

migrantes são obrigados a trabalhar. O estudo demonstrou que o trabalho de moto-

taxista à noite, distante de guardiões capazes de protegê-los (COHEN; FELSON, 1979) 

e em exposição a possíveis infratores aumenta o risco de vitimização por roubo. O autor 

conclui que um fator macroestrutural, como política de proibição da circulação de moto-

taxis, estrutura rotinas de trabalho e por extensão, riscos diferenciais de vitimização por 

roubos.  

No segundo estudo, Paes-Machado e Riccio-Oliveira (2009) estudaram defesas 

informais desenvolvidas por motoboys para evitar a vitimização principalmente por 
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roubos. Na investigação realizada com motoboys de Salvador (Bahia) os autores 

também utilizaram (53) entrevistas e observação direta. A maioria dos entrevistados 

(56% da amostra) havia sido vitimizada, dois perderam as motos por furto, oito 

sofreram tentativas de assalto e oito já tinham sido roubados, dois desses foram vítimas 

repetidas de roubo. A vitimização desses profissionais esteve relacionava à ausência de 

proteção policial e do trabalho em áreas ecológicas arriscadas.  

Os motoboys tornam-se alvos atrativos por um conjunto de fatores: seus veículos 

cobiçados, os produtos que transportam (encomendas, pagamentos e pertences pessoais) 

e a carência de defesas formais (policiamento estatal ou privado) que os obrigaram a 

desenvolver uma ampla gama de defesas informais como estruturar rotas de fugas, uso 

de equipamentos contra furtos, imitação de motocicletas velhas, entre outras (PAES-

MACHADO; RICCIO-OLIVEIRA, 2009). As defesas desenvolvidas alteram itinerários 

modificando as atividades rotineiras e reduzindo a previsibilidade de tempo e lugar de 

deslocamento e evitam encontros perigosos e confrontos armados (PAES-MACHADO; 

RICCIO-OLIVEIRA, 2009).  

Se por um lado, motoboys e moto-taxistas são alvos atraentes principalmente por 

conta de seus veículos, por outro, esses mesmos veículos lhes permitem uma maior 

versatilidade que com a autonomia da natureza do trabalho permitem a estruturação de 

defesas informais e a “capacidade de adaptação às (des)vantagens ecológicas 

representadas pelos perigos e ameaças percebidas em determinados espaços urbanos” 

(PAES-MACHADO; RICCIO-OLIVEIRA, 2009, p.102). O contexto amplo de 

oportunidades para o crime, a posição ecológica ocupada por uma rua na estrutura 

abrangente da comunidade, tem um papel importante na criação de vantagens e 

desvantagens para o crime (ST. JEAN, 2007), e de modo interativo, a desvantagens 

poderiam ser exploradas como recursos defensivos.   

A autonomia de estruturar as próprias defesas e alterar suas atividades rotineiras, 

no lugar de despertar sentimentos de impotência entre os motoboys vitimizados, 

mobiliza a autoconfiança nas “virtudes das suas defesas contra os perigos e as ameaças 

do dia-a-dia” (PAES-MACHADO; RICCIO-OLIVEIRA, 2009, p.93). De modo 

semelhante, os condutores de taxi desfrutam do poder de autogestão das rotinas, 

escolhas de passageiros e itinerários, recusas de chamadas, entre outras. A liberdade 

usufruída tanto por motoboys, quanto por taxistas contrastam com a rigidez e 

inflexibilidade das atividades rotineiras vivenciais pelos rodoviários. 
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O pequeno número de estudos produzidos em língua inglesa e portuguesa sobre 

as condições de trabalho de motoristas de ônibus no transporte coletivo tem como 

objetivo traçar uma relação de danos à saúde decorrentes da atividade de trabalho 

(MENDES, 2004; NERI; SOARES; SOARES, 2005), ressaltando os fatores de natureza 

exógena (congestionamentos e comportamentos de outros motoristas) e as condições 

ergonômicas dos veículos como fatores de risco para acidentes e doenças (NERI; 

SOARES; SOARES, 2005) e vitimização (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002). 

A dificuldade de ter acesso aos profissionais e analisar as condições de trabalho que 

implicam em sofrimento, adoecimento e morte dos rodoviários é um dos fatores que 

auxiliam a compreender a escassez de estudos. Intermediários entre seus empregadores 

e os passageiros, os rodoviários desenvolveram uma visão crítica da gestão empresarial 

voltada para lucros e desprezo do bem estar do trabalhador (PAES-MACHADO; 

LEVENSTEIN, 2002). Temendo que a situação de exploração e negligência ganhe 

visibilidade, as empresas dificultam o acesso de pesquisadores aos rodoviários, 

percebidos como delatores potenciais. Por outro lado, o simbolismo de masculinidade, 

independência e dom associados a dirigir um veículo de grande porte atribui um 

significado paradoxal à atividade - apesar de se queixar das condições de trabalho, os 

rodoviários manifestam o desejo de continuar na mesma função, desejo que não seria 

motivado por ausência de outras oportunidades (MENDES, 2004).  

Nesse cenário, o medo de ser vítima de roubos e agressões tem se tornado 

frequente entre rodoviários de algumas capitais brasileiras. Entre motoristas de coletivos 

da região metropolitana de São Paulo (1.762) e Belo Horizonte (984) o principal motivo 

de medo no trabalho foi ser assaltado (78% e 82% respectivamente) (COSTA; 

KOYAMA; MINUCI; FISCHER, 2003). No período de 2000 e 2002, 38,5% dos 

rodoviários paulistas e 43,4% dos belo-horizontinos indicaram a ocorrência de pelo 

menos um assalto à mão armada no ônibus em que trabalharam nos 12 meses que 

antecederam o inquérito.  

Em Salvador, a vitimização de rodoviários por assaltos também é recorrente. 

Paes-Machado e Levenstein (2002) analisaram documentos oficiais e entrevistaram 130 

rodoviários (motoristas, cobradores e controladores de tráfego) na capital. Os autores 

levantaram a cifra de 20.572 roubos a ônibus na década de 90, nessas ocorrências 67 

pessoas foram mortas, 24 delas eram rodoviários. Fatores de risco para vitimização em 

outras categorias de motoristas profissionais se repetiram no estudo, os pesquisadores 

constataram que as agressões são mais frequentes em trabalhadores que manipulam 
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dinheiro, atuam sozinhos ou em duplas, em turnos da noite e áreas dominadas pelo 

crime (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002). Essas condições de trabalho que 

tornam o rodoviário mais vulnerável a roubos se agravam no transporte interurbano 

onde o isolamento, as más condições das estradas e a precariedade do policiamento 

encorajam assaltantes tornando a insegurança um sentimento cotidiano ao trabalhador. 

A análise das condições em que os roubos ocorrem pode subsidiar defesas mais 

eficazes do que medidas isoladas de proteção, uma vez que ao perceber as dificuldades 

em um alvo primário, os infratores tendem a deslocar a atividade delituosa. Ou seja, em 

vez de ser evitado, o crime é deslocado quando as oportunidades não são eliminadas, de 

modo que os níveis de criminalidade global não são reduzidos (MAYHEW, 2000a). A 

prevenção efetiva do crime em relação a essas pessoas e lugares teria um impacto global 

quando consideradas as condições em que os roubos ocorrem (WALKLATE, 2007).  

A perpetração de crimes contra os trabalhadores do transporte coletivo é 

fortemente determinada pela presença de oportunidades para a violência (ESSENBERG, 

2003). A recepção de clientes no interior do veículo, o manuseio de moeda e a 

previsibilidade da rotina representam condições oportunas para agressores motivados 

(COHEN; FELSON, 1979) praticarem roubos. No entanto, embora seja fundamental, a 

oportunidade não é a condição única para a concretização do assalto, há uma 

convergência no tempo e espaço de fatores pessoais6, ambientais e situacionais 

envolvidos nos crimes predatórios (COHEN; FELSON, 1979). Compreender os danos 

decorrentes da vitimização por assaltos a motoristas rodoviários, as estratégias por eles 

utilizadas para prevenir ou lidar com a ocorrência dos assaltos representam a 

possibilidade de delinear programas de atenção à saúde do trabalhador bem como 

implementar medidas de segurança pública. 

Assim sendo, ao analisar a vitimização de rodoviários interurbanos, esse estudo 

desloca o foco tradicional na díade assaltante/vítima para o contexto organizacional em 

que os roubos ocorrem (incluindo a distinção entre o papel da organização e do 

trabalhador) e busca investigar: Que formas assumem os roubos de ônibus 

intermunicipais e interestaduais e que efeitos produzem sobre as relações de trabalho e 

saúde dos rodoviários? Como atuam os autores do delito? Quais são as condições de 

oportunidades para a vitimização do rodoviário interurbano e quais são os efeitos da 

                                                           
6 Se reconhece que fatores pessoais (história de vida, fatores desenvolvimentais e biológicos) dos 
infratores exercem influência na motivação para a perpetração de crimes, no entanto, tais fatores não se 
inserem na delimitação deste estudo. 
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vitimização por roubos a ônibus na saúde e relações de trabalho do rodoviário? Que 

defesas os rodoviários e as empresas adotam para evitar os roubos e como os 

rodoviários percebem a atuação dessas defesas?  

Como sistematização dessa proposta de investigação, apresenta-se o objetivo 

geral do estudo e os objetivos específicos, em seguida apresenta-se o quadro com os 

objetivos específicos e seus desdobramentos em questões de investigação.  

 

Objetivo Geral 

Conhecer as formas e efeitos dos roubos a ônibus interurbanos sobre as relações 

de trabalho e saúde dos rodoviários baianos 

 

Objetivos específicos 

1. Analisar as condições de possibilidade ou oportunidades para os roubos de 

ônibus intermunicipais e interestaduais. 

2. Identificar as características dos agressores e as formas assumidas pelos 

assaltos. 

3. Compreender as reações e respostas dos rodoviários a estes eventos. 

4. Caracterizar os danos decorrentes da vitimização sobre as relações de trabalho 

e saúde dos rodoviários. 

5. Verificar a existência ou não de apoio às vítimas por parte das empresas e do 

sistema de segurança pública 

 

 



Quadro1 – Objetivos específicos, questões centrais e sub-questões de investigação 

Objetivos específicos Questões típicas Sub-questões 

1. Analisar as condições de possibilidade 
ou oportunidades para os roubos de 
ônibus intermunicipais e interestaduais. 

Em que situação e condições o 
roubo ocorre? 

1. Na Bahia onde estão e como são os hotspots  
2. Quais as dangerous hours para roubos? 
3. Quais as condições da malha baiana, vantagens e 
desvantagens ecológicas nos hotspots?  
4. Que tipo de veículo e modalidade de viagem são mais 
abordados? 

2. Identificar as características dos 
agressores e as formas assumidas pelos 
assaltos. 

Quem são os autores dos 
roubos?  
 
Que formas assumem os roubos 
de ônibus intermunicipais e 
interestaduais? 

1. Os autores dos roubos são desconhecidos ou reconhecidos 
pelas vítimas? 
2. Que idade, sexo e procedência possuem? 
3. Como são os scripts dos roubos? 
4. Como se agrupam e como agem os autores do delito? 

3. Compreender as reações e respostas dos 
rodoviários a estes eventos. 

De que modo reagem as vítimas? 

1. Como reagem os rodoviários e passageiros durante e após 
o roubo? 
2. Como os rodoviários percebem suas reações e as dos 
passageiros? 

4. Caracterizar os danos decorrentes da 
vitimização sobre as relações de trabalho 
e saúde dos rodoviários. 

Que efeitos os roubos produzem 
sobre as relações de trabalho e 
saúde dos rodoviários? 

1. Depois do roubo, o que mudou nas atividades rotineiras de 
trabalho? 
2. O estado de saúde e bem estar mudou? Como? 
3. A empresa tem conhecimento? Como procedeu? 

5. Verificar a existência ou não de apoio 
às vítimas por parte das empresas e do 
sistema de segurança pública. 

Que defesas o rodoviário, 
polícias e empresas adotam para 
evitar os assaltos e como o 
rodoviário percebe a atuação de 
tais defesas? 

1. Durante as atividades rotineiras laborais adota alguma 
defesa para prevenir roubos? 
2. Adota alguma medida para reduzir os danos? 
3. Há medidas institucionais de prevenção de roubos e de 
redução de danos? 
4. Como avalia o resultado dessas defesas? 

 

 



2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Considerando a complexidade do fenômeno a ser analisado e os objetivos propostos 

para o presente trabalho, optei por adotar, como principal referencial teórico-metodológico 

o Interacionismo Simbólico de Mead. Desenvolvido por George Herbert Mead, 

influenciado pelo pragmatismo filosófico e pelo behaviorismo, o Interacionismo Simbólico 

constitui uma perspectiva da psicologia social que retrata a ação do ser humano na relação 

com o mundo, estando interessada na natureza desta interação e na dinâmica social entre as 

pessoas (BLUMER, 1969; MEAD, 1972). O maior divulgador do pensamento e da obra de 

Mead, no entanto, foi seu discípulo Herbert Blumer (1969), que de forma sistemática e 

sucinta apresentou os pressupostos básicos do interacionismo em três premissas: o ser 

humano age em relação às coisas a partir dos sentidos que tais coisas possuem para ele; o 

sentido se origina na interação social que o indivíduo estabelece com os outros; através de 

um processo interpretativo usado para lidar com as coisas e situações, estes sentidos são 

manipulados e modificados. 

Assim, o Interacionismo Simbólico busca compreender a natureza das interações e 

das ações desempenhadas pelo indivíduo, considerando que os seres humanos agem em 

relação às coisas com base nos significados que elas tem para eles, sendo esses 

significados construídos nas interações sociais (BLUMER, 1969; MEAD, 1972). Um 

objeto passa a ter significado quando é considerado conscientemente, quando a pessoa o 

interpreta (LITTLEJONH, 1988). Os conceitos, por sua vez, são construídos a partir de um 

contexto social (LITTLEJONH, 1988; MOREIRA; DUPAS, 2003) e compreender suas 

origens possibilita compreender seus significados e práticas associados.  

Através da linguagem, o ser humano se integra à sociedade, de forma interativa, o 

que cria uma interdependência entre homem e sociedade (MEAD, 1972). Logo, para o 

Interacionismo Simbólico, o ser humano lida com situações, interpreta-as e define sua ação 

a partir de sua interpretação, nesse processo, as regras que atuam em uma sociedade podem 

ser negociadas (BLUMER, 1969). A construção das representações de um fenômeno está 

imersa num movimento dinâmico entre o que os sujeitos pensam e o contexto da vida 

social que determina essas representações (ANGULO-TUESTA, 1997).  

A violência interpessoal e seus desdobramentos (agressões, assaltos, homicídios, 

sequestros, entre outros) são frutos da sociedade, se originando a partir do modo como a 

sociedade desenvolve suas relações, acompanhando suas transformações e mudanças. O 
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Interacionismo Simbólico permite que se compreendam os significados e construção de 

atitudes a partir das relações interpessoais, configura-se um referencial teórico-

metodológico (MOREIRA; DUPAS, 2003) que possibilita a apreensão dos significados, 

ações e atitudes o Interacionismo, por conseguinte, permite a compreensão da 

multiplicidade de fatores relacionados à experiência de vitimização.  

 

2.1 Inserção no Campo: o Relato de uma Trajetória Metodológica 

 

Sujeita a constantes reestruturações, a entrada em campo e aproximação com o 

objeto-sujeitos de pesquisa foi lenta e gradual. Entre 2008 e 2011, período em que os dados 

foram produzidos, as relações entre mim, o campo e o objeto-sujeitos de pesquisas 

sofreram metamorfoses significativas.  

A aproximação com o campo ocorreu no primeiro semestre do curso de doutorado 

(em janeiro de 2008) frente à necessidade de mapeamento das possibilidades e estruturação 

das estratégias de produção de dados. O desafio inicial parecia ser conseguir posicionar-me 

de modo crítico-reflexivo, mas naturalmente motivada e atraída pelo campo. Vistos do 

banco de passageiros - lugar que conhecia bem, afinal, durante quatro de meus cinco anos 

de graduação viajei, ao menos seis dias por semana, para estudar em uma cidade vizinha, 

no interior de São Paulo -, de modo até ingênuo, parecia que razoavelmente eu conhecia o 

cotidiano dos rodoviários, que eu presumia ser pouco variável de um estado a outro. A 

ilusão era alimentada pelos deslocamentos frequentes feitos no transporte coletivo de 

Salvador, onde já vivia desde 2004.  

Os sujeitos pareciam ser conhecidos, mas o campo seria acessado com relativa 

dificuldade. A necessidade de dimensionar com maior precisão a frequência dos roubos e 

principais pontos de deflagração dos assaltos direcionou os contatos iniciais a instituições 

formais. A primeira delas foi a AGERBA (Agência Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos da Bahia), onde em uma entrevista, facilmente agendada com o diretor, constatei 

que a atuação da Agência está restrita à fiscalização e regulação7 dos veículos de 

transportes de passageiros; em decorrência do foco regulatório, não possui informações a 

respeito da vitimização. Apesar da frustração inicial, o contato com a AGERBA 

possibilitou entrevistas com representantes de cinco empresas de transporte de passageiros 

lotadas na rodoviária soteropolitana, sede também da própria Agência. 

                                                           
7A Agência fiscaliza 53 empresas (concessionárias e permissionárias) de transporte coletivo terrestre, das 
quais metade está lotada no terminal rodoviário soteropolitano. 
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Nas entrevistas com os gerentes das empresas, a amistosidade inicial dos 

entrevistados cedeu lugar à apreensão. Logo, evidenciou-se que o ditado popular “diga 

com quem andas, que direi quem tu és” poderia ser aplicado na investigação onde eu não 

era nativa (GEERTZ, 1997). Em todas as interações, aquele que fala, fala com um 

interlocutor projetado (FELTRAN, 2008) e quem ele parece ser, seu gênero, vestimentas, 

modo de falar e quem os apresenta (entrevistador-entrevistado) interferem na projeção, 

qualidade de interação e dos dados. Notei que, com exceção de apenas um entrevistado, 

todos os demais demonstraram desconforto quando as temáticas vigilância/segurança e 

ocorrência de roubos foram estimuladas.  

As pausas e reflexões expressas nas faces dos gerentes de operações e gerentes 

comercias revelaram que se tratava de um tema ardiloso e de difícil abordagem. Quando 

mencionavam alguma situação de roubo, faziam menções a um passado distante ou a 

situações envolvendo outras empresas. Os entrevistados mencionavam uma determinada 

empresa como aquela que havia sofrido a ação mais recente de assaltantes, no entanto, em 

entrevista anterior, os representantes da empresa citada haviam negado histórico recente de 

vitimização. Parecia se tratar de um jogo de omissão-delação, onde alguns entrevistados 

‘entregavam’ a concorrência e protegiam a própria empresa. Considerei, então, a 

possibilidade de que a intermediação de uma empresa regulatória (AGERBA) poderia 

motivar os entrevistados a omitir o histórico de roubo, mais ainda, que os entrevistados 

temessem que uma perda de receita decorrente da divulgação dos roubos. O único 

entrevistado que declarou que um ônibus de sua empresa havia sido roubado recentemente, 

aconselhou que a ABEMTRO (Associação Baiana das Empresas de Transporte Coletivo 

Rodoviário do Estado da Bahia) fosse procurada por possuir estatísticas detalhadas sobre 

roubos a coletivos. 

Desde 1997 a ABEMTRO acumula informações minuciosas dos roubos informados 

pelas empresas. Se por um lado essas informações são mais detalhadas, incluindo as 

rodovias, mês, dia da semana e horário do roubo, por outro, apontam um número de 

ocorrências muito inferior ao registrado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, 

uma vez que a notificação à Associação é eletiva. Como uma congregação de empresas, a 

ABEMTRO representa os interesses patronais das empresas de transporte coletivo 

rodoviário e o contato com rodoviários através da mesma também foi considerado sujeito a 

vieses, alimentados pelas relações de poder e subordinação entre empregador e empregado.  
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2.1.1 A Busca de Dados Oficiais: “tirando leite de pedra” 

 

As limitações de dados obtidos conduziram a duas linhas de ação traçadas e 

seguidas durante todo o ano de 2008: a busca de informações na Superintendência da 

Polícia Rodoviária Federal e no Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar sobre a 

incidência, as características das ações de roubo, estratégias de prevenção e combate dessa 

modalidade de crime; e o desenvolvimento de um modo de aproximação dos motoristas e 

cobradores interurbanos. 

Diversas tentativas formais de obter estatísticas junto às Polícias Rodoviárias em 

Salvador fracassaram. O acesso a vias não formais foi necessário para viabilizar entrevistas 

com o superintendente local e inspetores da Polícia. Um policial, conhecido de um dos 

colegas do grupo da pesquisa, tornou-se o intermediário entre mim e a Polícia, o que 

resultou na efetivação de algumas entrevistas com policiais e gestores e duas oportunidades 

de aplicação coletiva de questionários. Mas, somente em março de 2009 a superintendência 

baiana declarou não dispor dos dados requeridos, informalmente ouvi que para 

trabalharem, os policiais rodoviários federais “tiram leite de pedra”. As dificuldades 

criadas pelo baixo efetivo policial, insuficiência de recursos humanos e restrições de outra 

ordem impediam a sistematização de dados. Em janeiro do ano seguinte, durante uma 

coletiva à imprensa, juntamente com os demais presentes recebi um balanço das atividades 

de 2009 contendo entre outros dados, o número de prisões de assaltantes de ônibus. No 

final do mesmo ano obtive acesso a dados estruturais institucionais. Quanto ao Batalhão de 

Polícia Rodoviária da Polícia Militar, responsável pelo policiamento das rodovias 

estaduais, este se revelou impenetrável a todas as tentativas de obtenção de dados. Os 

poucos dados obtidos foram produzidos a partir de entrevistas com policiais viabilizadas e 

em companhia de um amigo policial da pesquisadora, nos momentos de descontração entre 

eles, nos quais eu participava como observadora.  

 

2.1.2 O Encontro de um Lugar no Campo 

 

Paralelamente à busca de informações junto à Polícia Rodoviária Federal e do 

Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar, outras estratégias de aproximação com 

os rodoviários foram exploradas. Nas primeiras incursões no terminal rodoviário 

soteropolitano um jovem funcionário da AGERBA permitiu minha entrada à área de 

embarque de acesso exclusivo a funcionários e passageiros com bilhetes. Nessas ocasiões, 
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fui apresentada a alguns rodoviários e os entrevistei. Todavia, um desconforto tal qual 

havia sido percebido nos empresários também foi identificado nesses rodoviários, logo, 

esta estratégia de aproximação foi abandonada. Sentimentos de desconfiança pareciam ter 

se originado da suspeita de que eu fosse uma delatora, por ter sido apresentada por um 

fiscal da AGERBA. Era preciso conseguir acesso às áreas restritas da rodoviária sem a 

necessidade de ser acompanhada pelos fiscais da Agência.  

Frente às dificuldades encontradas iniciei duas novas estratégias de acesso aos 

rodoviários: diretamente no terminal rodoviário e nas empresas de transporte. O acesso aos 

rodoviários dentro do terminal ocorreu via autorização formal do coordenador geral do 

terminal rodoviário, a cada incursão, o supervisor de segurança liberava minha entrada da 

pesquisadora nas áreas restritas de embarque e desembarque de passageiros. A solicitação 

de acesso ao terminal foi renovada via ofício ao menos outras três vezes. 

A partir dessa concessão foi possível observar algumas constâncias no cotidiano 

desses profissionais. Os rodoviários dispunham de pequenos intervalos entre as viagens, 

onde se alimentavam, buscavam outros colegas para conversarem ou faziam pequenas 

compras e ligações telefônicas. Nessas pausas de trabalho eu me apresentava, a entrevista 

era iniciada, mas dificilmente concluída. As entrevistas ocorriam dentro dos veículos, em 

um café e restaurante, em espaços mais esvaziados, entre ônibus, distante de passageiros 

ou entre o vai-e-vem de pessoas que no ambiente ruidoso dos roncos de motores e 

‘zunzunzum’ das conversas dos passantes, de modo estranho, garantia a privacidade da fala 

dos interlocutores (entrevistadora-entrevistados) que conversam em tom baixo. 

A restrição de tempo dos rodoviários durante suas rotinas de trabalho não permitia 

a introdução gradual do tema central da investigação – a vitimização por roubos -; partindo 

do tema e perguntas menos densos, menos ansiógenos, para os mais tensos, o que 

demandou o desenvolvimento de um roteiro bastante abreviado. O roteiro inicial foi 

alterado para ser adaptado à dinâmica da interação e ao tempo disponível dos rodoviários. 

A princípio, utilizei dois roteiros, um abreviado e outro extendido (que incluia condições 

de trabalho, além da vitimização). A versão mais extendida permaneceu inapropriada e em 

campo nunca pôde ser devidamente completada nos terminais rodoviários.  

Assim sendo, foi necessário trabalhar com entrevistas distintas, uma voltada para 

vitimização e outra para condições de trabalho (Apêndices 1 e 2). Muitas vezes essas se 

mesclavam, conforme a dinâmica de cada encontro. Imediatamente depois, as notas 

esquemáticas das entrevistas feitas em diário de campo eram recuperadas e desenvolvidas, 

algumas vezes com o uso de gravador, onde eu narrava as entrevistas. Em relação à 
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interação desenvolvida durante a entrevista, foi constatado que uma abordagem amistosa 

favorecia uma maior colaboração, inclusive na indicação de outros participantes para o 

estudo.  

Em entrevista realizada na AGERBA soube que até 2008, jornalistas, cabos 

eleitorais e fiscais se passavam por pesquisadores para obter informações privilegiadas dos 

rodoviários. A fim de demonstrar a veracidade do estudo em desenvolvimento e de minha 

identidade como pesquisadora, no início de cada entrevista, durante a fase de apresentação, 

testei uma nova estratégia, me colocava como pesquisadora e também psicóloga e exibia 

meu Registro Profissional do Conselho de Psicologia. A combinação de abordagem 

amistosa e comprovação de identidade alteraram significativamente de forma positiva a 

interação e a qualidade dos dados produzidos, quando comparados com a abordagem 

utilizada nos primeiros meses de atividade exploratória. Com cuidado e delicadeza era 

enfatizado o papel de pesquisadora, para que não gerasse nos entrevistados a expectativa 

de uma intervenção terapeutica e que eles não se sentissem inibidos pelo temor, baseado 

em estereótipos, de que ‘seriam analisados’ e seus segredos, descobertos, embora em uma 

pesquisa, a análise seja uma tarefa, mas não no sentido de análise clínica. 

A abordagem desenvolvida foi guiada pela sensibilidade, pelo interesse legítimo, 

real e sensível pela vida daquelas pessoas. Isso significava alguns rituais de passagem que 

distinguiria um especulador dissimulado, de uma pesquisadora realmente interessada em 

ouvir e compreender. Os rodoviários também demonstraram maior disponibilidade e 

interesse em colaborar quando nas interações adotei uma postura de reconhecimento e 

aceitação da autoridade explicita e implicita da função deles. Isso significou, por exemplo, 

aguardar quando um motorista interrompia a entrevista para falar com passageiros que 

solicitavam informação ou para brincar com colegas que passavam pelo local. Significou 

reconhecer uma relação de poder onde, no seu ambiente de trabalho, durante parte do 

tempo o entrevistado estabelecia as regras da encenação. Quando a abordagem assumiu 

essa nova configuração, passei a ser reconhecida pelos rodoviários entrevistados nas 

incursões que se seguiam, recebendo acenos quando esses a avistavam. Eu não pretendia e 

de minha perspectiva, não parecereia no mesmo lugar deles, mas, seguramente, estava mais 

próxima de compreendê-los quando os via e com eles me relacionava enquanto sujeitos e 

coletividade. 

Nessa construção de um lugar no campo e um modo de relacionar-me rituais de 

interação foram desenvolvidos gradualmente. A preparação para cada incursão a campo se 

iniciava no dia anterior com a reflexão sobre a escolha das vestimentas a serem usadas. Era 
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preciso pensar no lugar que ‘eu’ ocuparia e nas projeções que seriam elencadas a partir do 

‘meu ser e estar em campo’: uma mulher branca na faixa de 30 anos, com sotaque 

indefinido (entre o paulista e mineiro), pesquisadora e psicóloga.  

Decidi não negar minha identidade, mas tentava diluir e atenuar demarcadores de 

feminilidade e geração. Minhas roupas eram simples, discretas e sem marcas conhecidas, 

mas não forjavam um status socioeconomico superior ou inferior ao que possuo. Esses 

cuidados já haviam sido interiorizados por mim em experiências pregressas, em uma delas 

me lembro dos comentários de uma paciente sobre o incomodo provocado pelo som do 

choque das pulseiras utilizadas por sua colega de trabalho, quando essa falava e 

gesticulava. Ao atentar para esses detalhes a intenção era ocupar o lugar ao fundo, deixar o 

ator no palco e ‘tentar’ manter-me mais próximo do lugar de platéia. 

Percebi que não deveria usar maquiagem, se utilizava, algum comentário era feito 

pelos mais próximos, aqueles que já conhecia há algum tempo e havia entrevistado 

diversas vezes. Mesmo um esmalte nas unhas era notado, certa vez ouvi: “Ah, você fez a 

unha, francesinha, né? A minha nem fiz, está feia, só com base e está descascado. Vou 

pedir pra minha mulher fazer” (Carlos, motorista). Os detalhes colocados são símbolos, 

signos que destacam a subjetividade do entrevistador, o colocam em palco mais do ele 

desejaria. Por outro lado, ao verbalizar a respeito desses detalhes, da forma como 

colocavam, os rodoviários exibiam sinais de confiança e intimidade. Em momento algum, 

qualquer rodoviário manifestou interesse de gênero; havia momentos que estavam tão 

imersos em suas narrativas que xingavam e reproduziam xingamentos ouvidos nos 

assaltos. Nessas ocasiões muitos seguiam com naturalidade, alguns se desculpam, e eu 

respondia com um sorriso que indicava que não havia incômodo. Quando estavam menos 

tensos, muitos deles se referiam a mim como “rapaz” ou “menina”. 

O ritual ainda incluía um aperto de mão no ínício da entrevista, interrupções 

mínimas na narrativa do entrevistado, demostração de interesse legítimo no discurso, 

impresso no tom de voz, no modo de olhar, no aperto de mão ao término da entrevista e 

uma despedida com votos de boa viagem/bom descanso, em alguns casos, aguardar o 

ônibus sair da plataforma e acenar ou corresponder ao aceno, ao toque de buzina do 

rodoviário, com outro aceno, como despedida.  

Muitas vezes, pequenos gestos como oferecer balas, pastilhas e chicletes abria nos 

rodoviários um sorriso, alguns aceitavam, outros, em resposta ao gesto de oferta, sentiam-

se já próximos o suficiente para tocar meus ombros enquando a aceitavam ou recusavam. 

Por isso, a esses pequenos gestos chamo de ‘conectivos da interação’, à medida que 
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favorecem a interação, são simples, mas de efeitos profundos. Esses gestos de partilha, de 

afeto, de amistosidade davam à pesquisadora um outro lugar, uma proximidade maior: uma 

pessoa simples; “é psicóloga formada, mas faz conta da gente”; é mulher, mas “não se 

abre” (não é vulgar ou oferecida); é “de uma educação que faz gosto’. Tais projeções 

foram percebidas em falas diretas e nas entre-linhas. Me tornava consciente do lugar que 

passei a ocupar à medida que, em geral, os entrevistados expontaneamente indicavam e 

apresentavam colegas para serem entrevistados, não durante a entrevista, mas em outros 

dias, quando eu retornava na rodoviária de Salvador, quando aqueles entrevistados mais de 

uma vez, acenavam e buzinavam ao me verem; e sobretudo, quando os relatos passaram a 

ser mais densos. 

Aos poucos, a pesquisadora foi aprendendo que o ‘tempo’ dos rodoviários é um 

tempo outro, tempo que corre diferente daquele vivido nas interações até então, 

estabelecidas ao logo de sua prática como psicóloga clínica institucional. Nada que havia 

vivido se comparava ao time, ao ‘tempo deles’ (rodoviários), à rapidez com que emergiam 

em um mergulho profundo em suas narrativas e com que retornavam à superficialidade dos 

discursos rotineiros. Nem mesmo a experiência de atendimento psicólogico com pacientes 

hospitalizados, que acabaram de se descobrir soropositivos, ou com mulheres violentadas 

sexualmente, em seu primeiro atendimento, alguns deles, horas depois do estupro, 

revelaram essa possibilidade de rapidamente entrar em um frame
8
 (GOFFMAN, 1974) 

íntimo, explorá-lo, e em seguida, retomar a superficialidade do discurso. Depois de 

revelaram-se, ao final, as despedidas já eram mais afetuosas, distintas do contato 

estabelecido no início da interação. Havia nos sorrisos, apertos de mãos e olhares, uma 

cumplicidade característica de quem sente que foi compreendido, e em alguma medida, 

uma espécie de gratidão por parte deles, que se repetiu e se confirmou mais tarde, com a 

releitura da entrevista realizada com uma psicóloga que os definiu como pessoas que 

desejam contar suas histórias, falar de seus medos sem sentirem-se menosprezados. 

Ainda em 2010, as entrevistas foram intensificadas, buscou-se por um lado, 

reconstruir a organização social dos roubos, e por outro, analisar as condições de trabalho 

dos rodoviários no estado. Com respeito às condições de trabalho, esforços foram 

empenhados com a finalidade de entrevistá-los em momentos fora da rotina de trabalho; 

pouco êxito foi obtido, raras entrevistas foram realizadas em outros espaços externos às 

                                                           
8Goffman defende que as definições de uma situação são construídas de acordo com princípios de 
organização que governam os eventos, onde nosso envolvimento é subjetivo. O termo frame, algumas vezes 
traduzido como enquadre, foi utilizado pelo autor para se referir  a elementos básicos como somos capazes de 
identificar (GOFFMAN, 1974, p.10).  
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rodoviárias. Em 2011 segui com viagens de curta e longa (até 12 horas) distância a 

destinos populares e conhecidos como hotspots com a finalidade de compreender o 

ambiente e as condições de trabalho do rodoviário. Nos primeiros dias de agosto de 2011 

as entrevistas e observações foram interrompidas com minha partida para intercâmbio 

doutoral de quatro meses na Universidad Nacional de Lanus, na República Argentina. 

Antes de partir estive na rodoviária de Salvador e comuniquei àqueles que tinha maior 

contato a minha saída do campo. Em ‘terras estranhas’ tentei com distanciamento físico, o 

aprofundamento analítico e produzi as seções que considero mais ‘sensíveis’ às vivências 

dos rodoviários: ‘Condições’ (3.2), ‘Relações de Trabalho’ (3.3), ‘Desvalorização 

Profissional’ (3.4) e ‘As Experiências das Vítimas’ (7).  

Durante a produção de dados, as análises e a escrita da tese busquei considerar as 

repercussões que surgiriam a partir da entrada de uma pesquisadora em um campo que lhe 

era novo e como as relações de gênero - uma mulher entrevistando homens em papéis 

costumeiramente masculinos e marcados por estereótipos - se apresentariam nas interações 

entre mim e os participantes e nos resultados da pesquisa. Reconheço que nem sempre 

logrei êxito quanto a esses objetivos. Nesse sentido, foram significativamente importantes 

a utilização da triangulação de fontes como método de confirmação dos dados e o exercício 

reflexivo e autocrítico, onde mentalmente questionava minhas fontes, suas falas, minhas 

falas e minha capacidade de relativizar, situar as falas, considerando os impactos das 

identidades dos atores em interlocução nessas narrativas.  

 

2.2 Participantes  

 

Os participantes desta pesquisa são trabalhadores do setor de transporte 

intermunicipal e interestadual rodoviário baiano que atuam como motoristas de ônibus, 

cobradores de bilhetes e despachantes que, até julho de 2011, totalizaram 60 rodoviários 

entrevistados (Apêndice 3). Alguns destes, como despachantes e motoristas, foram 

entrevistados repetidas vezes, visto que o conteúdo das informações se atualizava com a 

recorrência de roubos durante todo o período de produção de dados.  

Na seleção dos entrevistados, tanto do grupo de participantes centrais da pesquisa 

(rodoviários), quanto do grupo de participantes complementares  - informantes auxiliares 

na triangulação de dado (DUARTE, 2009) - (exceto para os passageiros), utilizou-se como 

critério de seleção o exercício de atividade relacionada ao setor de transporte coletivo 

interurbano (interestadual e/ou intermunicipal) no estado da Bahia pelo período mínimo de 
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um mês nos últimos seis meses. Para que os passageiros fossem incluídos na amostra 

empregou-se como critério a utilização do deslocamento por coletivo rodoviário ao menos 

uma vez no último ano. Todos os entrevistados possuíam idade superior a 18 anos, não 

houve restrição de escolaridade, etnia, cor, religião, estado civil e nível sócio-econômico 

(Apêndice 4). O número de sujeitos não foi estabelecido à priori, tendo sido utilizado como 

critério determinante a saturação dos dados (DENZIN; LINCOLN, 1994). A amostra foi 

constituída de entrevistados vitimizados e não vitimizados convidados a participar do 

estudo diretamente pela pesquisadora ou por indicação e intermédio de outros 

entrevistados, técnica conhecida como “bola de neve” ou snow ball (BECKER, 1994). Um 

informante-chave, privilegiado pelo conhecimento ímpar que como nativo, possuía do 

campo, trabalhava como despachante na mesma estação rodoviária há mais de três décadas 

e foi uma colaboração de destaque na indicação de entrevistados.  

Outras categorias de entrevistados foram incluídas no estudo como recurso na 

triangulação dos dados (DUARTE, 2009), por partilharem suas rotinas e contextos de 

trabalho com os rodoviários, auxiliando a compreender as relações de trabalho desses 

profissionais e as repercussões da violência sob essas relações e a saúde dos rodoviários. 

Esses grupos foram divididos entre: passageiros (14), apresentados com maior 

detalhamento sociodemográfico (Apêndice 4) em relação às demais categorias, gerentes de 

empresas de transportes coletivos (7 entrevistados representantes de oito das 24 empresas 

que atuam no Terminal Rodoviário de Salvador), funcionários de agências reguladoras e 

sindicatos (AGERBA9 – 2, ANTT10 de Salvador – 1 funcionário e ABEMTRO11 – 1 

dirigente), policiais rodoviários federais (5) e estadual (1), policiais militares (2), 

controlador do centro de vigilância da rodoviária (1 funcionário) e profissionais de saúde 

que assistem rodoviários vítimas de roubos (1 psicóloga e 1 médico).  

 

2.3 Instrumentos de Produção de Dados 

 

Os dados analisados foram produzidos a partir de sessões de observação 

participante, pesquisa documental, entrevistas semi- estruturadas e questionários. Como 

um estudo qualitativo exploratório (MINAYO, 1999), optou-se pela triangulação de dados 

                                                           
9
 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia. 

10 Agência Nacional de Transporte Terrestre. 
11 Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia. 
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e métodos recorrendo-se a diferentes fontes, categorias de entrevistados, espaços e 

instrumentos de produção de dados (DENZIN, 1989 apud DUARTE, 2009).  

Por natureza, a metodologia qualitativa tem como foco os significados e a fala 

como a matéria-prima (MINAYO; SANCHES, 1993), portanto, um dos instrumentos 

eleitos para a produção de dados foi a entrevista semi-estruturada como possibilidade de 

narrativas e diálogos marcados “pela perspectiva da alteridade, do reconhecimento do 

outro como um não eu diferente e essencial ao acabamento do eu” (ASSUNÇÃO 

FREITAS, 2003, p.8).  

As entrevistas se compuseram de duas seções (Apêndices 1 e 2), sendo a primeira 

um formulário para coleta de informações sóciodemográficas sobre os participantes, e a 

segunda, um roteiro de questões subdivididas em blocos temáticos a serem 

complementados no decorrer das interações. Para privilegiar a dimensão interativa, 

(BRUYNE et al, 1977; AYRES, 2001) e oportunidades de narrativas-livres (BRUNER, 

1997) com interesse na qualidade da interação/relação entre entrevistadora-entrevistados e 

dos dados obtidos, a ordem de apresentação das questões e do formulário foi alterada com 

o propósito de criar oportunidades de narrativas-livres dos participantes.  

A entrevista é mais que uma técnica e instrumento, é um momento de interação, 

onde informações que somente o entrevistado tem acesso são possíveis de serem 

recuperadas. Nessas interações, a narrativa surge como forma de esquematização e 

organização da experiência (BRUNER, 1997). A narrativa possui pressupostos próprios 

que a tornou um método em si, extremamente adequado para coleta de dados. Esses 

pressupostos definidos por Bruner (2001) foram esquematizados por Correia (2003): a) as 

narrativas tem uma estrutura temporal medida pelos eventos ou ações humanas; b) é 

possível avançar ou recuar no tempo; c) as ações possuem motivos envolvendo estados 

intencionais, crenças, desejos e valores, em lugar de serem determinadas por uma relação 

causa-efeito; d) considerando que a interpretação da narrativa não é única, há 

possibilidades de questionamentos, oportunidades para contestações e negociação de 

versões; g) rompe com o canônico para ser contada, liga o excepcional e o comum. 

Assim como as observações, as entrevistas com os rodoviários foram realizadas em 

momentos diferenciados como durante o curso da atividade de trabalho, em pausas, em 

horários e dias diversos (dias da semana e fins de semana, antes e depois de feriados), 

períodos de baixo e de alto fluxo de passageiros (como férias e datas festivas). Tanto nas 

observações livres, quanto nas focalizadas buscou-se registrar (VELHO, 1987; GEERTZ, 

1992) recorrências e eventos apontados como inéditos referentes a rotinas, relações e 
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condições de trabalho, alimentação, vestuário e temas comuns em conversações. As 

viagens nos coletivos urbanos auxiliaram a compreender o ambiente de trabalho e a rotina 

do rodoviário além de permitir aproximações entre essa modalidade e a interurbana. 

Alguns participantes foram entrevistados em outros espaços, além de terminais 

rodoviários, como no consultório médico de uma empresa de transporte e em consultório 

próprio de uma profissional de saúde, em universidades e um participante foi entrevistado 

em sua própria residência; em todos os contextos zelou-se por preservar os entrevistados 

da especulação e constrangimentos provocados por observadores. A duração das 

entrevistas variou entre cinco minutos e uma hora e trinta minutos aproximadamente, as 

entrevistas mais longas ocorreram em restaurantes, consultórios e universidades. 

Utilizaram-se mais anotações em Diário de Campo, devido a pouca disponibilidade de 

tempo e desconfiança dos rodoviários e ao ruído típico dos terminais rodoviários, do que 

gravações em arquivos de áudio.  

As entrevistas e observações ocorreram, sobretudo, em estações rodoviárias e 

viagens às cidades:  

• Paulo Afonso: região do Sertão Baiano, fronteiriça entre os estados 

Pernambuco e Alagoas; 

• Feira de Santana, Candeias, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Camaçari e 

Salvador12: compreendendo a capital e Região Metropolitana de Salvador; 

• Bom Jesus da Lapa: região fronteiriça entre o oeste do estado e Chapada 

Diamantina. 

 

A escolha das cidades e itinerários observou o pertencimento destas às listas de 

hotspots para roubos.  

Os registros em Diário de Campo (VELHO, 1987; GEERTZ, 1992) eram 

descritivos, reflexivos ou com notas teóricas e algumas vezes impressionistas; pequenos 

trechos desses registros são integrados à tese. Tanto nos registros de Diário de Campo, 

quanto nos trechos de entrevistas reproduzidos ao longo deste relatório de tese buscou-se 

modificar minimamente o texto original com correções para facilitar o entendimento do 

leitor; a preservação da originalidade dos relatos teve como objetivo permitir ao leitor 

                                                           
12 Informações da SINART apontam o terminal rodoviário de Salvador, com área construída de 21.500 m², 
possui um movimento de 14,4 milhões de usuários/ano, enquanto o terminal de Feira de Santana recebe um 
momento de 2,3 milhões de usuários/ano, com área construída de 5.100 m²; e o terminal de Camaçari, com 
2.900 m², tem movimento estimado em um milhão de usuários/ano. Fonte: 
http://www.sinart.com.br/institucional.php 
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compreender, mais que o conteúdo narrado, compreender o modo como a história é 

narrada, seus atores e como interagiram com a interlocutora. Na reprodução utilizou-se 

aspas simples para sinalizar as passagens nas quais o entrevistado reproduzia sua fala ou de 

outra pessoa incluída no relato; colchetes foram empregados para esclarecimentos feitos 

pela pesquisadora para facilitar a compreensão do leitor, já na finalização deste estudo. 

A pesquisa documental se pautou em dois objetivos articulados: resgatar a história 

dos roubos a ônibus e contextualizar a problemática no cenário atual; constituir uma base 

de dados a partir da qual fosse possível identificar tendências, reações sociais e dialogar 

com outras fontes.  Dois bancos de notícias analisados, jornal ‘A Tarde’, no período de 

janeiro de 2003 a junho de 2011, e ‘Folha de São Paulo’, de 1971 a dezembro de 2009, 

totalizaram 136 artigos. O primeiro deles é o jornal baiano de maior circulação e número 

de sucursais no estado, o período abrange desde a primeira publicação encontrada em 

versão online até o encerramento do primeiro semestre de 2011,  último ano de produção 

de dados em campo; o segundo jornal, um dos maiores jornais do país, foi analisado desde 

a primeira notícia publicada (1971) sobre a temática até o último dia de 2009.  

Como recurso auxiliar na complementação de dados foi aplicado um questionário 

(Apêndice 5) em policiais rodoviários e militares em eventos de formação restritos a 

instituições policiais, totalizando 41 questionários. Composto por dez questões o 

instrumento foi dividido em blocos temáticos abordando as condições da malha rodoviária 

federal e estadual, fiscalização das rodovias, evolução dos índices de roubos, perfil dos 

ofensores, defesas adotadas e seus efeitos. 

No âmbito das considerações éticas em pesquisa e da necessidade de sigilo de 

informações, entre elas muitas contidas em processos criminais em andamento, e de 

proteção a pessoas, salienta-se que a identidade das participantes, instituições e pessoas 

citadas é preservada, portanto, os nomes encontrados no corpo deste trabalho são fictícios. 

Também por reconhecimento das especificidades das situações de vivência de vitimização 

e percepção de risco, a fim de evitar ou minimizar sofrimento emocional possivelmente 

decorrente da retomada de questões ansiógenas, as entrevistas foram realizadas 

exclusivamente pela pesquisadora que possui formação em psicologia clínica e com 

disponibilidade de encaminhamento a serviços de referência de entrevistados, quando a 

necessidade ou interesse em atendimento psicológico fossem identificados. O projeto de 

pesquisa com registro nº 066/09 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA em 15 de Dezembro de 2009.  
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2.4 Modelo de Análise 

 

Partindo da principal premissa do Interacionismo Simbólico de compreender a 

natureza das interações e das ações humanas (BLUMER, 1969; MEAD, 1972), a análise e 

compreensão das observações realizadas, das narrativas dos entrevistados contemplará as 

seguintes dimensões: macro, meso e micro (PAES-MACHADO; NASCIMENTO, 2004). 

Estas três dimensões configuram níveis hierárquicos que resultaram em categorias de 

análise. Na primeira dimensão, encontram-se os processos sociais que favorecem a 

vitimização, a saber: precariedade da malha rodoviária, empobrecimento de segmentos 

populacionais, policiamento deficitário, morosidade do judiciário e fortalecimento do 

crime organizado. Na dimensão intermediária encontram-se as condições do processo de 

trabalho que se relacionam com a vitimização, tais como: os itinerários, as medidas de 

segurança e de responsabilização adotadas pelas empresas de transportes coletivos. E por 

último, na dimensão central, encontram-se os danos produzidos pela vitimização como 

estresse, transtornos ansiosos, adicção, sentimentos de medo e vulnerabilidade, ferimentos 

e óbitos.  

Diferentes tipos de textos são considerados narrativas, não apenas as histórias 

contadas, o que faz deles narrativas é a sequência e consequência, como os eventos são 

selecionados, organizados, conectados e avaliados como significativos para um público 

particular (RIESSMAN, 2005). Este estudo produziu diferentes tipos de narrativas, como 

notas de Diários de Campo e transcrições de entrevistas que requerem diferentes métodos 

para uma análise aprofundada, de acordo com a concepção de narrativa e metodologia de 

análise de Riessman (2005). Nesse sentindo, empregou-se a análise temática proposta pela 

autora, na qual enfatiza-se o conteúdo do texto ou o que é dito, de modo que  

pesquisadores da teoria fundamentada nos dados “criam agrupamentos conceituais a partir 

dos dados. A tipologia de narrativas organizadas por tema é a estratégia típica de 

representação, com estudos de caso ou vinhetas fornecendo ilustração” (RIESSMAN, 

2005, p. 02)13. 

Para o emprego da análise temática observou-se os critérios de recorrência de 

sentidos, exaustividade, contradições e dualidades, contradições e pertinência. Observou-se 

                                                           
13 Emphasis is on the content of a text, ‘what’ is said more than ‘how’ it is said, the ‘told’ rather than the 
‘telling’. A (unacknowledged) philosophy of language underpins the approach: language is a direct and 
unambiguous route to meaning. As GROUNDED THEORISTS do, investigators collect many stories and 
inductively create conceptual groupings from the data. A typology of narratives organised by theme is the 
typical representational strategy, with case studies or vignettes providing illustration (RIESSMAN, 2005, p. 
02). 
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ainda, os componentes estruturais básicos das narrativas, embora nem sempre todos 

estejam presentes: resumo; orientação quanto ao tempo, lugar, personagens e situação; ao 

tempo, lugar, personagens e situação, o ponto crítico do evento; avaliação, onde o narrador 

retrocede e comenta a emoção e o significado, que é a ‘alma’ da narrativa; a resolução e o 

encerramento com o retorno ao momento presente (RIESSMAN, 2005).  

Da articulação entre os objetivos propostos neste estudo as seguintes categorias 

analíticas foram eleitas:  

• Relações e condições de trabalho do rodoviário interurbano na Bahia.  

• Cronologia dos roubos no território nacional. 

• Autores e formas de roubos a ônibus. 

• Vitimização por roubos e seus efeitos na saúde e relações de trabalho. 

• Medidas de atenção e suporte às vítimas.  

• Defesas organizacionais e pessoais. 

 

A análise da vitimização por roubos foi organizada a partir dos pressupostos 

teóricos da Teoria das Vantagens Ecológicas e da Teoria das Atividades Rotineiras. As 

categorias teórico-operacionais estiveram em constante relação dialética com as categorias 

nativas ou êmicas (HARRIS, 1999).  

Quanto a análise do banco de notícias, a análise do jornal A Tarde iniciou-se com 

uma pré triagem das notícias divulgadas diariamente no jornal e separação das matérias 

cujas chamadas contivessem qualquer um dos termos: assalto, roubo, saques, 

ônibus/coletivos, transporte, rodovia(s), estrada(s), rodoviário(s), motorista(s), 

cobrador(es) e passageiro(s). As notícias relacionadas a “roubos a ônibus” e às “condições 

das estradas de rodagem na Bahia” foram analisadas detalhadamente e catalogadas em 

duas planilhas; a primeira permitiu a caracterização da malha rodoviária do estado, das 

condições de tráfego e conservação das rodovias; a segunda planilha permitiu a análise dos 

roubos e inclui data e horário, modo de abordagem e agrupamento dos autores do delito, 

itinerário e empresa, reações dos envolvidos, vítimas do evento e foco da notícia. 

Obviamente, poucos relatos continham todas essas informações. Uma terceira planilha foi 

desenvolvida para indexação das notícias sobre roubos a ônibus urbanos a fim de subsidiar 

possíveis comparações futuras entre roubos a coletivos urbanos e interurbanos.  

O banco de notícias do jornal Folha de São Paulo foi composto por notícias que se 

referiam exclusivamente a roubos a ônibus em rodovias, no território nacional, excluindo-
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se as condições de conservação das vias. Para a seleção de notícias, realizada pelos 

servidores do próprio jornal, utilizou-se o cruzamento dos termos: assalto, roubo, 

rodovia(s), estrada(s), saque(s), ônibus/coletivo e passageiro(s). Uma planilha construída 

pela pesquisadora permitiu que fossem analisados a localização temporal (mês, década e 

ano) e espacial (estado, região e itinerário) do evento, modo de abordagem, agrupamento e 

ação dos autores do delito, reações dos envolvidos, perdas, danos e vítimas do evento. Na 

recuperação de informações a respeito de autores dos roubos a ônibus, recorreu-se também 

aos arquivos de um complexo penitenciário da cidade de Salvador, onde se buscou 

prontuários de possíveis sentenciados pela prática de roubo. A estratégia foi abandonada 

depois de constatada a insuficiência de informações contidas nos prontuários. 

 

2.5 Caracterização dos Participantes 

 

O grupo de rodoviários apresentou menor heterogeneidade étnica autorreferida (26 

brancos e 34 afro-descendentes), quando comparado ao grupo de passageiros (07 brancos, 

04 afro-descendentes e 03 asiáticos, esses últimos com laços de parentesco) e 

superioridade representativa do sexo masculino. Raramente foram encontradas mulheres 

atuando como rodoviárias (N=04; 6,66%), estas exerciam exclusivamente a atividade de 

cobradoras. Com respeito à presença feminina neste setor, as rodoviárias e parte dos 

rodoviários entrevistados apontaram que a pequena participação de força de trabalho 

feminina se deve à escassez de mulheres interessadas na atividade, ainda que exista 

preferência dos empregadores em contratá-las pelo suposto temperamento mais “tranqüilo 

e calmo” a elas atribuído. Contrariando tal concepção, em outro extremo, parte dos 

rodoviários afirma que no setor, a presença de mulheres sempre foi significativamente 

inferior a masculina e uma crescente queda tem sido observada, em decorrência de 

comportamentos impulsivos e de risco a elas atribuídos em situações de estresse extremo 

como nos assaltos. 

Quanto à idade dos rodoviários, observou-se uma maior frequência nas faixas 

etárias de 31 a 40 anos (N=29) (gráfico 1) e predomínio de ensino médio, com alguns 

casos de ensino superior em curso, perfil heterogêneo (gráfico 2).O Sindicato de 

Rodoviários da Bahia (ABEMTRO, 2009)14 estima que o número de rodoviários no estado 

seja de aproximadamente 18 mil, dos quais, 12 mil são associados ao Sindicato e de modo 

                                                           
14 Informação concedida pelo vice diretor da ABEMTRO durante entrevista.  
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semelhante ao grupo analisado, o perfil dos sindicalizados é bastante heterogêneo em 

relação à formação educacional, há desde rodoviários que possuem ensino fundamental 

incompleto a universitários, atualmente os novos contratos exigem o ensino médio 

completo.  

 

Gráfico 1 - Perfil etário 

          

 Fonte: Viodres-Inoue, 2012 

 

 

Gráfico 2 - Perfil educacional    

 

 Fonte: Viodres-Inoue, 2012 
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Gráfico 3 - Distribuição ocupacional por atividade desempenhada 

 

 Fonte: Viodres-Inoue, 2012 

 

Com respeito à atividade desempenhada, houve predomínio entre os entrevistados 

de motoristas que no momento da entrevista atuavam na Região Metropolitana de Salvador 

(RMS), seguidos por motoristas que atuavam em linhas intermunicipais de longa distância 

(LD) (gráfico 3). 

 

Gráfico 4 - Distribuição ocupacional por período de experiência acumulada 

 

 Fonte: Viodres-Inoue, 2012 

 

Com respeito ao tempo de serviço, encontrou-se igual quantidade de rodoviário 

com 01 a 05 anos de experiência (N=13) e entre 11 a 15 anos (N=13) (gráfico 4). Entre os 
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passageiros, identificaram-se duas categorias: a dos que viajam ocasionalmente e a dos 

viajantes habituais. O perfil educacional dos primeiros variou de ensino fundamental a 

ensino médio completo, entre os viajantes habituais predominou o ensino superior 

completo e em curso (Apêndice 4).  
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3 CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO NO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERURBANO BAIANO  

  

A proposta desta seção inicial é apresentar as relações estabelecidas no cotidiano 

das atividades laborais do rodoviário, e mais brevemente, suas condições de trabalho; duas 

dimensões que se implicam diretamente com a vulnerabilidade e possibilidade de 

vitimização primária e secundária.  

Os terminais ou estações rodoviárias integram parte do ambiente de trabalho que 

em conjunto com a malha rodoviária compõem e estruturam as condições de trabalho 

desses profissionais. Os ônibus, por sua vez, são considerados como instrumentos e 

ambiente de trabalho. Assim, esses profissionais tem no trânsito seu “macro” local de 

trabalho, e no ônibus, ao mesmo tempo instrumento e “micro” local de trabalho 

(BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006). Considerando que esses ambientes tem 

características muito distintas, os terminais e os ônibus são como ambientes ‘vivos’, 

dinâmicos e repletos de interações, estes serão apresentados em maior profundidade na 

segunda parte desse capítulo. Já a da malha rodoviária, enquanto macroambiente, um 

ambiente mais amplo e com menor riqueza de interações, é apresentada na primeira parte, 

juntamente com suas agências e estrutura de policiamento.  

 

3.1 O Macroambiente de Trabalho: Malha Rodoviária Brasileira e as 

Condições de Tráfego nas Estradas Baianas 

 

O ambiente em que os roubos ocorrem, incluindo aspectos estruturais, localização e 

condições de conservação, propicia oportunidades vantajosas ou desvantajosas para a 

prática do delito. Uma sociedade que tem altos índices de crimes possui muitas 

oportunidades que favorecem os criminosos (FELSON, 1994). Os infratores sabem como 

usar o espaço de formas específicas o que remete a um conhecimento sofisticado da 

ecologia da rua; se a rua oferece vantagens para expropriação os infratores tirarão proveito 

delas independentemente de outras condições (ST. JEAN, 2007). O ponto central da Teoria 

das Vantagens Ecológicas é que o espaço onde o local de interesse está contribui de modo 

significativo para as oportunidades do crime (FELSON, 1994); importam onde o local está 

situado e as atividades que nele ocorrem, seus recursos e possibilidades. Portanto, ao 

selecionar seus alvos o assaltante o faz a partir do acesso espontâneo ao alvo, do acesso à 
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rota de fuga previsível. Assim sendo, a seção seguinte trata problematiza a primazia do 

transporte rodoviário15 e as condições da malha rodoviária nacional e baiana.  

Atualmente o Brasil é o segundo país com a maior malha rodoviária do mundo, 

atrás apenas dos Estados Unidos, no entanto, o Brasil possui 190 mil quilômetros de 

estradas pavimentadas enquanto os Estados Unidos possuem 3,5 milhões (CONSELHO 

FEDERAL DE ENGENHARIA; ARQUITETURA E AGRONOMIA- CONFEA, 2002). 

Até março de 2009, a extensão das rodovias brasileiras atingiu 1.634.071 km, dos quais 

apenas 12% (211.678 km) eram pavimentados (Confederação Nacional de Transportes - 

CNT, 2009). 

Comparada com diversos países em desenvolvimento e de grandes extensões 

territoriais, a infraestrutura de transporte brasileira é significativamente menor (CNT, 

2002) e insuficiente (TEIXEIRA, 2008). Ao analisar a infraestrutura de transportes 

rodoviária dos países da América Latina, Teixeira (2008) destaca o Brasil como o que 

possui os maiores PIB (Produto Interno Bruto), extensão territorial, população, frota de 

veículos e malha rodoviária. No entanto, quando se avalia a representatividade do número 

de quilômetros de rodovias pavimentadas, considerando a proporção da extensão 

territorial, a população, a frota de veículos (conhecido como índice Mortara), a autora 

constatou que o Brasil é o décimo colocado na América Latina, atrás da Costa Rica, 

Paraguai, Uruguai, Panamá, Venezuela, México, Argentina, Guatemala e Chile 

(TEIXEIRA, 2008). Quanto mais distante da primeira posição menos suficiente é a 

infraestrutura de transportes para atender às necessidades de deslocamento do país. 

Teixeira (2008) ainda analisa a infraestrutura hidroviária e ferroviária do Brasil 

(2007), respectivamente a primeira e a segunda maior extensão da América Latina. Dentre 

19 países analisados (em números absolutos) em extensão ferroviária o país passa de 

primeiro lugar para a 12ª posição16; o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil é maior do que 

o de Cuba, já seu índice Mortara é seis vezes menor do que o cubano. Em relação às 

hidrovias, o Brasil possui uma extensão 2,6 vezes maior que a segundo colocado 

(Colômbia), mas, ocupa o décimo lugar quando o índice Mortara é aplicado. 

Resumidamente, a autora conclui que o Brasil, maior economia da América Latina, possui 

uma infraestrutura de transportes incompatível com sua condição econômica.  

                                                           
15 No Apêndice 6  são recuperados dados históricos que retratam a queda no sistema de transporte ferroviário 
e o desenvolvimento da malha rodoviária no país com destaque para a malha baiana.  
16 O Uruguai ocupa a primeira posição, seguido por Paraguai, Argentina, Venezuela e Suriname. 
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Desde a década de 50 observa-se que a utilização de transporte rodoviário como 

principal modalidade do transporte de cargas é um fenômeno mundial que teve como 

impulso o crescimento da indústria automobilística e os baixos preços dos combustíveis à 

base de petróleo (SCHROEDER; CASTRO, 1996). Mas diferentemente do que ocorreu em 

outros países (SCHROEDER; CASTRO, 1996), no Brasil, há quase uma exclusividade do 

transporte rodoviário. Enquanto nos países desenvolvidos o maior percentual de cargas é 

transportado por via ferroviária (40%) e por via rodoviária (30%), nos países 

subdesenvolvidos há uma inversão, a via rodoviária é o principal (42,3%) meio de 

escoamento de cargas (SCHROEDER; CASTRO, 1996). 

O modal rodoviário representa no Brasil 96,2% da matriz de transporte de 

passageiros e 61,8% da matriz de transporte de cargas (CNT, 2006), mesmo custando três 

vezes mais do que o ferroviário, nove vezes mais do que o fluvial e de consumir 90% do 

diesel utilizado em transportes no país (KONDO, 2001). Nos 1.634.071 km de rodovia 

(CNT, 2009), dos quais 10% são asfaltados, são transportadas 1,3 bilhão de pessoas 

anualmente (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA - CONFEA, 2002). 

A primazia do transporte de cargas pelas rodovias ao longo dos anos, sem 

manutenção periódica apropriada, deteriora a cobertura asfáltica acarretando demandas 

negativas como: aumento no valor final de produtos e serviços por perdas materiais com 

desvantagem competitiva17; acidentes de trânsito e danos veiculares; lentidão no tráfego 

com oportunidades para roubos de carga, veículos e roubos a ônibus. 

O quadro de precária infraestrutura ferroviária, aquaviária e rodoviária repercute na 

capacidade produtiva constituindo um entrave para o desenvolvimento nacional (CNT, 

2007). O déficit qualitativo e quantitativo dos modais de transporte gera um custo 

operacional elevado às empresas de transporte, alimentando um círculo vicioso de pequena 

margem de lucro e baixa qualidade dos serviços ofertados no país em comparação com 

outras nações (TEIXEIRA, 2008).  

Nas últimas décadas, o investimento na infraestrutura rodoviária tem sido 

decrescente, muito abaixo das necessidades do país (GARCIA, 200418). Entre os anos de 

1950 a 1985 a taxa de crescimento médio anual das rodovias foi de 4,8%, no período de 
                                                           
17 A soja é um exemplo de cultura agrícola na qual o Brasil perde em exportações para os Estados Unidos, 
um dos principais produtores. Enquanto no caso brasileiro a soja é transportada por rodovias, nos Estados 
Unidos (com grandes extensões como no Brasil) a soja é transportada principalmente por hidrovias (PLÁ; 
SALIB, 2003), apontando para a deficiência logística brasileira. 
18 Em entrevista disponível na home page: www.financeone.com.br. Fernando Garcia é economista, doutor 
em economia pela Universidade de São Paulo. 
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1985 a 2000 o aumento do número de estradas foi de 1,3%. Em 2000 o Brasil ocupava a 

90ª posição de densidade rodoviária (extensão da malha rodoviária por km de área) entre 

181 países, quando possuía 202 km de estradas por mil km2 de área. Se as condições 

rodoviárias do Brasil fossem semelhantes as do Chile, o PIB aumentaria R$ 2,8 bilhões por 

ano, para avançar no ranking seria necessária a construção de 9,8 mil km de estrada por 

ano durante três décadas (GARCIA, 2004). Para a Confederação Nacional de Transportes 

(CNT, 2002) a negligência histórica nas ações de manutenção, expansão e controle do 

setor de transportes emite sinais de um possível colapso: frota rodoviária com idade média 

de cerca de 17,5 anos e de locomotivas com idade média de 25 anos; estradas com 

condições péssima, ruim ou deficiente em 78% dos casos; baixa disponibilidade de 

infraestrutura ferroviária e de terminais multimodais; hidrovias pouco utilizadas para o 

escoamento de safra agrícola. 

Uma estratégia encontrada pelo governo federal para manutenção da malha 

rodoviária nacional foi o repasse das rodovias às operadoras privadas e estaduais através de 

concessão rodoviária (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). Dentre 13.810 km de 

rodovias concessionadas, 12.746 km são geridos pela iniciativa privada (CNT, 2009). A 

extensão da rodovia brasileira sob o domínio do governo federal apresenta uma cobertura 

pavimenta em cerca de 80% de sua totalidade. Quando se observa as rodovias estaduais e 

municipais a relação é inversamente proporcional, a grande maioria não possui 

pavimentação (figura 1).   

 

. 

Figura 1 - Distribuição da malha rodoviária brasileira por domínio e cobertura da 
via 
Elaboração: Viodres-Inoue, 2012 
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Em 2006 a CNT (2007) analisou 100% (87.592 km) da malha rodoviária federal 

pavimentada e os principais trechos sob gestão estadual e sob concessão. A análise 

considerou o estado geral de conservação, as condições do pavimento, sinalização e a 

infraestrutura de apoio (pedágios, postos da Polícia Rodoviária, entre outros). A 

constatação foi de que 26,1% (22.893 km) foram avaliadas positivamente enquanto 73,9% 

(64.699 km) apresentaram algum tipo de deficiência. Os principais problemas encontrados 

foram: pavimento em estado regular, ruim ou péssimo em 54,5% (47.777 km) da malha; 

sinalização com problemas em 65,4% (57.253 km); placas com a legibilidade deteriorada 

em 39,0% (31.880 km) e ausência de placas de limite de velocidade em 37,5% (32.815 

km) da extensão pesquisada (CNT, 2007).  

As deficiências da malha rodoviária ao longo dos anos (CNT 2007) e um sistema de 

transportes ineficiente atravanca o crescimento da economia que depende estruturalmente 

do desenvolvimento de meios de transporte (PASSARI, 1999). No âmbito de saúde e 

segurança da população, a estrutura irregular, ineficiente e insegura da malha torna o Brasil 

um dos países com maior número de mortes por quilômetro de rodovia pavimentada e 

policiada em comparação com outros países abastados. No ano de 1996 o índice de mortes 

nas estradas (por 1000 km de rodovia) do Brasil foi de 213, extremamente superior aos 

índices dos Estados Unidos (7), Alemanha (14) e Itália (21) (CNT, 2002). 

Conclui-se que o planejamento inadequado, os anos de abandono e a sobrecarga da 

malha rodoviária resultam em um conjunto de condições que favorecem a ocorrência de 

danos aos diferentes usuários. Pistas simples de mão única, pistas sinuosas, aclives e 

declives, longos trechos sem policiamento ou controle de velocidade, motoristas 

imprudentes e/ou alcoolizados, problemas com a sinalização da via, conservação precária 

da pavimentação, avanço de animais e vegetação nas vias são condições comuns que 

tornam as rodovias brasileiras com elevado risco para vitimizações diversas. O modo como 

essas condições se sobrepõem ou se agrupam umas as outras tornam alguns trechos mais 

vulneráveis a ação de assaltantes. A distribuição de roubos a ônibus através das rodovias 

não ocorre de forma aleatória, de modo que na análise da vitimização tornou-se necessário 

incluir o contexto amplo - como parte do macroambiente - em que a violência ocorre e de 

que modo este contribui para a vitimização ou potencialização dos danos decorrentes. 

Assim sendo, na seção que se segue é apresentada uma caracterização das condições das 

principais estradas da malha rodoviária baiana e dos trechos de maiores índices de roubos.  
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3.1.1 Breve caracterização da malha rodoviária baiana 

 

O Estado da Bahia é o quinto estado brasileiro em extensão territorial, com área de 

567.295,02 km2 (36,34 % da área da região Nordeste) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2007). Com a maior população do Nordeste 

(14.08 milhões de habitantes) e a quarta do País, o estado de 417 municípios (IBGE, 2007) 

ocupa a sexta posição na economia nacional (DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA, 2005). A distribuição 

da população no estado é bastante heterogênea, de modo semelhante ao que ocorreu no 

país, desde o período colonial o povoamento concentrou-se no litoral. Enquanto a 

densidade demográfica nacional é de 20 hab.km², na Bahia o índice é de 23 hab./km², 

menor que a densidade média do Nordeste (32 hab./km²) (IBGE, 2007). 

A população baiana concentra-se em uma faixa que não ultrapassa 150 km de 

distância do litoral, em centros metropolitanos como Porto Seguro, Ilhéus-Itabuna, Feira de 

Santana e Salvador que respondem por 70% dos habitantes (SOUZA FILHO, 2006). No 

estado, a relação geografia-população-economia sustenta e é sustentada pela rede viária de 

transportes (figuras 2 e 3).  

 

 

Figura 2 - Densidade demográfica por município baiano 
Fonte: Souza Filho, 2006 
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Figura 3 - Distribuição das vias de transporte baianas 
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil – BNB, 2009 
 

Nessa relação, geografia-população-economia, além da capital soteropolitana, 

outros centros populacionais como Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Barreiras, 

Juazeiro e região cacaueira se desenvolveram e se destacam em função da atividade 

econômica regional (SOUZA FILHO, 2006). O estado é dividido em doze regiões de 

desenvolvimento com peculiaridades próprias e receitas advindas de setores como 

produção agrícola, agropecuária, mineração e turismo (figura 4):  
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Figura 4 - Regiões e eixos de desenvolvimento baianos 
Fonte: Souza Filho, 2006 

 

O desenvolvimento econômico depende estruturalmente do desenvolvimento de 

meios de transporte que possibilitem o deslocamento de produtos, pessoas e serviços 

ligando centros produtores e compradores (PASSARI, 1999). De modo semelhante ao que 

ocorre em outros estados, há sobrecarga na utilização do sistema rodoviário em detrimento 

do sistema ferroviário baiano, especialmente no transporte de cargas e pessoas. 

A malha ferroviária baiana possui apenas 1.528km de extensão divididos em três 

linhas principais que operam unicamente no transporte de carga e em regime de concessão: 

Linhas Norte que faz a ligação de Salvador a Propriá (Sergipe com 551km); Linha Centro 

que liga Alagoinhas a Petrolina em Pernambuco (457km) e a Linha Sul que faz o trajeto da 

Bahia a Monte Azul - Minas Gerais (846km) (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 

BNB, 2009). A última linha férrea intermunicipal para transporte de passageiros ligava a 

cidade de Alagoinhas a Senhor do Bonfim e foi extinta em 1989. Atualmente, no modal 

ferroviário há em funcionamento um pequeno trecho de 13 quilômetros que serve à 

periferia soteropolitana ou “subúrbio ferroviário” (SOUZA FILHO, 2006).  

No modal hidroviário, o antigo transporte de passageiros entre Pirapora (Minas 

Gerais - MG) e Juazeiro (Bahia - BA) ao longo do Rio São Francisco destina-se atualmente 

apenas ao transporte de grãos do oeste baiano ao porto de Juazeiro. Do modal marítimo do 
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transporte de passageiros resta somente a ligação entre a Ilha de Itaparica e Salvador, 

realizada pela Baía de Todos os Santos (SOUZA FILHO, 2006).  

Já malha rodoviária baiana, a segunda maior do país, possui 122.390km (10% 

pavimentadas) distribuídos em uma complexa rede de rodovias federais (6.760km), 

estaduais (15.400km) e municipais (100.230km) (BNB, 2009). As rodovias federais são as 

principais vias de acesso a centros produtivos, transporte de produtos e de passageiros para 

todo país (BNB, 2009). A malha rodoviária estadual (cerca de 20.000km de estradas) tem 

50% de sua extensão pavimentada dos quais apenas 25% são revestidos com concreto 

asfáltico e 75% com tratamento superficial (LACERDA, 2005). 

O estado de conservação da malha rodoviária baiana19 é inferior à média nacional. 

Quase a totalidade das rodovias (89,7%) foram consideradas em condições entre regular e 

péssima (figura 5) em avaliação realizada pela Confederação Nacional do Transporte 

(CNT, 2007). Constatou-se que a superfície das pistas encontrava-se desgastada, com 

trincas, remendos, ondulações, afundamentos ou buracos em 54% das rodovias e 

totalmente destruída em 4,3%. Em relação à geometria das pistas, 69,5% foi considera 

ruim ou péssima, quando a avaliação considerou a sinalização das vias 56,8% obteve a 

mesma classificação (CNT, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 A expressão “baiana” é utilizada para designar as estradas/rodovias sob de gestão federal, estadual e 
municipal que estejam no território do estado da Bahia.  
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Figura 5 - Classificação do pavimento da malha rodoviária baiana  
Fonte: Pesquisa Rodoviária CNT, 2007 

 

Os resultados da Pesquisa Rodoviária CNT (2007), realizada há poucos anos, ainda 

se aplicam às condições atuais da malha rodoviária do estado. Em questionários 

respondidos por policiais rodoviários federais (PRFs)20 constatou-se que as rodovias 

federais baianas foram avaliadas em grande maioria como regulares e ruins. As rodovias 

consideradas regulares passaram por reparos recentes e algumas já apresentam trechos com 

deformidades e buracos: “Rodovias com estruturas ruins, muitas sem acostamento, outras 

sem sinalização ou sinalização deficiente; rodovias com piso asfáltico irregular, muitas 

ondulações e remendos mal feitos. Nossos corredores não suportam mais o fluxo de 

                                                           
20 Devido à escassez de material que permitisse caracterizar as condições da malha rodoviária optou-se pela 
utilização de questionários aplicados em Policiais Rodoviários Federais de diferentes delegacias da Bahia. 
Em dois seminários da Polícia Rodoviária Federal foram respondidos 41 questionários, em um desses 
eventos estiveram presentes policiais de outras corporações, como Polícia Militar e Polícia Civil, alguns 
representantes dessas instituições também responderam ao instrumento. 
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veículos” (Questionário 3); “Regular. Houve melhora na manutenção e conservação da 

malha, porém, alguns trechos apresentam deformidades (buracos, etc.).” (Questionário 8). 

As principais rodovias que atravessam da Bahia são a BR-116, BR-101, BR-242, 

BR-135, BR-407, BR-110, BR-415, BA-052, BA-099 e BA-001 (CNT, 2006). No Sertão 

do estado as rodovias BR-116 e 407 são compostas por pistas simples e apresentam 

pavimentação deteriorada (A TARDE, 2009). A BR-407 que faz a ligação entre 

Pernambuco e o Planalto Central baiano foi considerada como péssima tanto pela CNT 

(2007) quanto pelos rodoviários; seus piores trechos apresentam irregularidades na pista e 

ausência de sinalização: Juazeiro (Pernambuco - PE) e Senhor do Bonfim, Capim Grosso e 

Mundo Novo. A BR-116 liga o Sertão baiano ao Sudoeste do estado passando pela Região 

Metropolitana de Salvador (RMS), os trechos com problemas na extensão são Serrinha-

Araci, Tucano-Serrinha, Santo Estevão-Feira de Santana, Paraguaçu-Milagres (A TARDE, 

2009). A sinalização precária é destacada por PRFs como um dos principais problemas da 

BR-116 na região de Senhor do Bonfim:  “No trecho de Senhor do Bonfim nos últimos 

anos tem melhorado, pecando na sinalização vertical e horizontal como também nos 

serviços de pavimentação do acostamento” (Questionário 13). 

No Planalto, ainda se destaca a BR-415 que faz a ligação entre Vitória da 

Conquista, Itabuna e Ilhéus; Vitória da Conquista e Ilhéus possuem aeroportos, nessa 

última cidade um porto também compõe seu sistema viário. Na região de Itabuna, com 

exceção da sinalização insuficiente as rodovias federais, em 2009, estavam em ótimo 

estado (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2009). 

No recôncavo, próximo as cidades Vitória da Conquista, Manoel Vitorino e na 

divisa com estado de Minas Gerais a cobertura asfáltica das rodovias federais foi 

considerada conservada, mas com ondulações e sinalização insuficiente, as pistas são 

simples (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2009), enquanto as rodovias estaduais são 

destacadas pela deterioração em praticamente todo estado. A exceção é a BA-099 (Linha 

Verde) que é gerida por concessionária que percorre todo litoral baiano e encontra-se em 

bom estado, apesar de ser uma rodovia com radares de controle de velocidade, apresenta 

elevados índices de acidentes (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2009). 

A região de Feira de Santana é vital na malha rodoviária do estado, na região há o 

entroncamento das BR-116, BR-101, BR-324 e BA-052. A rodovia BR-101 atravessa a 

fronteira com Sergipe e segue paralelamente a BA-099 por todo litoral do estado. Na divisa 

com Sergipe a malha encontrava-se em ótimo estado no período avaliado, os trechos 

deteriorados estão na região de Pedrão e Entre Rios e na ligação Teolândia-Gandu-
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Ubaitaba, no sul do estado Eunápolis-Itabela é a ligação mais deteriorada (A TARDE, 

2009).  

A BR-324 é fundamental para o transporte rodoviário do estado, interliga a 

Chapada Norte, Feira de Santana e as cidades mais populosas do estado (CNT, 2006) 

incluindo a Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre a região da Chapada e Feira 

de Santana a pista é simples, já o trecho que segue para RMS é um dos raros trechos de 

rodovia duplicada. Os trechos próximos a Capim Grosso, Riachão-Tanquinho e Feira de 

Santana-Salvador apresentam buracos na pista, acostamento desnivelado, tomado pela 

vegetação, há também trechos sem acostamento (CORREIO DA BAHIA, 2005; A 

TARDE, 2009; POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2009). A região de Capim Grosso e 

Juazeiro é a principal ligação da região produtiva de Juazeiro/Petrolina com Salvador onde 

transitam até oito mil veículos por dia (CORREIO DA BAHIA, 2005). Na BR-324 tem 

origem a BA-093, uma rodovia de destaque na RMS pela ligação entre a cidade Simões 

Filho e Pojuca; a rodovia apresenta buracos e recapeamentos onde os reparos apresentam 

desníveis significativos (CORREIO DA BAHIA, 2005).  

Há ainda na região de Feira de Santana, a rodovia estadual BA-052 (conhecida 

como Estrada do Feijão) que se origina em Xique Xique (Baixo Médio São Francisco) e se 

estende até Feira de Santana; seus piores trechos estão no entroncamento BR-116 e Ipirá, o 

trecho recebe grande fluxo de carga que desgasta a pavimentação de tal modo que reduz o 

custo dos produtos transportados para compensar os gastos na manutenção de veículos de 

carga e os caminhoneiros utilizam apenas talões de cheques para diminuir suas perdas nos 

roubos que são comuns no trecho (A TARDE, 2009).  

A BR-110 tem menos de 1/3 da extensão da BR-116, liga o Sertão baiano ao 

Recôncavo e RMS. O trecho entre Alagoinha e Jeremoabo e o entroncamento com a BR-

101 são vias de tráfego intenso consideradas péssimas ou ruins, tanto pelas condições da 

via quanto pela geometria (CNT, 2007). Embora tenha recebido reparos em 2007/2008 a 

BR-110 ainda apresenta trechos danificados entre Jeremoabo, Ribeira do Pombal e 

Olindinha (A TARDE, 2009). A BR-410 é uma rodovia de curta extensão, mas de 

relevância por ser uma rodovia de ligação entre as BR-116 e BR-110 localizada na região 

de Ribeira do Pombal; sem acostamento e sinalização precária (POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL, 2009) a manutenção mais recente da BR-410 ocorreu em 2006 (A TARDE, 

2009). 

Uma das maiores e mais importantes rodovias da Bahia é a BR-242 que liga a 

Capital Federal a RMS, atravessando todo estado no sentido leste-oeste desde o Oeste de 
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São Francisco até a RMS. A BR-242 é principal ligação dos portos da Baía de Todos os 

Santos com a Região Oeste do Estado para escoamento de grãos e acesso ao Polo Turístico 

da Chapada Diamantina. Vital para a economia do estado, a rodovia sofre tamanha 

degradação que é considerada por rodoviários entrevistados como uma das piores rodovias 

baianas em decorrências dos buracos na pista, somam-se aos buracos a precária geometria 

e sinalização (CNT, 2007). Os trechos mais críticos estão entre Barreiras, Ibotirama e 

Mangabeiras; a exceção é o trecho entre Paraguaçu e Walderley a conservação asfáltica, 

considerado em ótimo estado (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2009). Na região de 

Barreiras há o entroncamento entre a BR-242 e a BR-135, destaca-se em deterioração a 

ligação de Barreiras até Riachão das Neves. Ainda no Oeste do São Francisco, na divisa 

com Goiás tem início a rodovia BR-349, que atravessa o estado passando por Bom Jesus e 

Seabra até a fronteira com Sergipe há trechos sem cobertura asfáltica como: Bom Jesus da 

Lapa e Macaúbas, Ibipitanga e região de Seabra, o longo trecho de Seabra e Mairi, e ainda 

um trecho na região de Olindina, todos esses trechos estão sob gestão estadual.  

A comparação das condições de conservação e geometria das rodovias baianas com 

locais de ataques para roubo (hotspots) permite esboçar algumas considerações. No Sertão 

e no Sul da Bahia estão as rodovias com os trechos com maiores índices de roubos. 

Entrevistas, o banco de notícias e os questionários analisados revelaram que os trechos em 

estado precário de conservação ou condições geométricas inadequadas exigem que o 

rodoviário dirija em baixa velocidade facilitando a intercepção do ônibus. Nas rodovias da 

Região Metropolitana os ônibus comerciais em viagens de curta distância são os mais 

abordados pelos assaltantes-passageiros, onde as vias não são deterioradas, eles embarcam 

e desembarcam após o roupo como passageiros comuns.  

Na região próxima à divisa com Sergipe as abordagens ocorrem na BR-110, entre 

Jeremoabo e Ribeira do Pombal, na BR-101 nas proximidades de Entre Rios, Ubaitaba, 

Eunapólis, Itabela ( km 723 e km 745) e Rio Real. No oeste do estado, na rodovia BR-242, 

os assaltos se concentram nas imediações de Itaberaba-Lençóis, Ibotirama, Seabra e 

Barreiras. Na região de Milagres, na BR-116 que liga a metrópole ao sudoeste baiano, os 

trechos onde os ataques ocorrem estão entre Araci e Serrinha onde há segmentos sem 

revestimento asfáltico.  

As rodovias da Bahia são em grande maioria pistas simples e geridas por uma 

complexa rede. Além de subdimensionadas, a cobertura das vias deteriora-se em pouco 

tempo de uso, os acostamentos, quando existem, são irregulares acidentados ou encobertos 

pela vegetação. O prognóstico não é dos melhores, em maio de 2009 o jornal A Tarde 
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(2009) tornou público os descaminhos e abandono das estradas. De acordo com o jornal, o 

Ministério Público Federal moveu uma ação cobrando explicações do governo baiano que 

teria recebido R$183,4 milhões do Ministério dos Transportes em 2002. A verba teria sido 

repassada ao governo no fim do governo de Fernando Henrique Cardoso ao governo de 

Paulo Souto para estadualizar parte da malha rodoviária da União na Bahia; a proposta do 

Ministério é a anulação do termo de transferência. Atualmente há estradas que não 

pertencem nem ao estado nem ao Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes) (A TARDE, 2009). Enquanto a situação permanece, os usuários são 

obrigados trafegar pela malha rodoviária baiana com suas armadilhas: ausência da terceira 

pista, geometria inadequada, buracos e desníveis da pista que afetam a durabilidade dos 

veículos, o consumo de combustível, debilitam a saúde física e mental do motorista que 

trafega nessas vias diariamente e expõem usuários ao risco de acidentes e roubos. 

Condições como as descritas propiciam o ambiente mais que oportuno para a abordagem 

de veículos por atores interessados em ações delituosas. 

Nota-se que a concentração de crimes em determinadas áreas pode ser 

compreendida pela relação geografia (natural e modificada), população e economia 

desenvolvida nessas regiões, fatores que constituem um ambiente de oportunidades 

estruturais e logísticas em função das atividades rotineiras nesses hotspots (ST. JEAN, 

2007). As vantagens para os ofensores motivados (COHEN; FELSON, 1979) à prática de 

roubos são determinadas pela acessibilidade às rotas de fuga e aglomerados urbanos, onde 

rapidamente podem ocultar os produtos dos roubos, caso especialmente da região de Feira 

de Santana. Assim como ocorre nesta região, em trechos próximos a Capim Grosso e 

Mundo Novo, Riachão-Tanquinho, Paraguaçu-Milagres, Senhor do Bonfim, na rodovia 

estadual BA-052 desde Xique Xique (Baixo Médio São Francisco) até Feira de Santana, há 

diversos redutores de velocidade (como buracos, quebra-molas e aclives) que em conjunto 

com as vias vicinais, estradas de terra envoltas à vegetação, compõem um ambiente 

ecológico altamente favorável (ST. JEAN, 2007) ao sucesso do delito (ST. JEAN, 2007). 

As desvantagens ecológicas indicam que (a) o espaço urbano é desigualmente 

desenvolvido e os (b) diferentes crimes ocorrem em lugares específicos que oferecem 

vantagens específicas aos perpetradores, inversamente, (c) o posicionamento espacial de 

um lugar o torna desvantajoso para certas oportunidades criminosas (FELSON, 1994). 

Associadas a essas oportunidades ecológicas (ST. JEAN, 2007), tem-se o conjunto 

de condições necessárias para a ocorrência dos roubos a ônibus: a fundamental 

convergência no tempo e no espaço de três elementos: ofensor motivado, alvo disponível e 
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ausência de guardiões capazes (COHEN; FELSON, 1979). A seguir, apresenta-se sobre 

instituições policiais de combate aos roubos nas rodovias federais e estaduais que 

compõem a malha rodoviária baiana.  

 

3.1.2 Polícias de Estradas: estrutura normativa e institucional 

 

Tradicionalmente, estudos sobre aparelhos coercitivos encontram como obstáculo a 

pouca abertura desses aparelhos à pesquisa, sob o “imperativo da segurança nacional” 

(BRODEUR, 2004, p. 481) e em nome da segurança de informação. À quase 

impenetrabilidade do “não nativo” nessas instituições, soma-se a inexistência de 

documentos produzidos e disponibilizados para pesquisa (BAYLEY, 2002). Neste sentido, 

embora distante de esgotar a exploração sobre os mecanismos de controle dos roubos a 

ônibus, propôs-se apresentar, após uma breve introdução sobre instituições policiais no 

Brasil, as duas principais forças policiais especializadas mobilizadas no enfrentamento 

destes crimes predatórios nas estradas baianas: a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão 

de Polícia Rodoviária da Polícia Militar.   

Um dos imperativos ao estudo das forças policiais é o reconhecimento da 

diversidade de formas de polícia e de agências que, embora não sejam associadas à polícia, 

possuem poderes de polícia (BAYLEY, 2002). As definições variam desde as mais amplas, 

como a colocada por Reiner (1999), para quem polícia é “um certo tipo de instituição 

social” (p.20), até as mais complexas e mais aceitas como a proposta por Bayley (2002) 

que, a despeito da polissemia conceitual dos estudos sobre a temática, define polícia como: 

 

(...) pessoas autorizadas por um grupo para regular as relações 
interpessoais dentro deste grupo através da aplicação da força física. Esta 
definição possui três partes essenciais: força física, uso interno e 
autorização coletiva. (...) A competência ‘exclusiva’21 da polícia é o uso 
da força física, real, ou por ameaça para afetar o comportamento. A 
polícia se distingue, não pelo uso real da força, mas por possuir 
autorização para usá-la  (BAYLEY, 2002, p.20). 

 

Partindo desta definição, mas sob uma perspectiva mais restritiva, outras 

agências/pessoas que executam o controle social com funções de fiscalização/ 

policiamento, tais como empresas privadas de segurança patrimonial e detetives 

particulares, não são denominadas de polícia neste trabalho; tal designação caberá apenas a 

                                                           
21 Grifo nosso. 
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instituições geridas pela União, pelo governo federal ou estadual com fonte de 

financiamento público.  

Seguindo uma tendência moderna latino-americana, o policiamento no Brasil é 

dominado por organizações públicas e especializado, sob administração civil do Estado, 

detentor do monopólio do uso legítimo da força (BAYLEY, 2002). As forças policiais 

brasileiras derivam do modelo misto existente no período colonial, onde coexistiam o 

controle policial privado (executado por capatazes e capitães) nas fazendas açucareiras, e o 

controle policial público auxiliar de tropas de defesa do território (PAES-MACHADO; 

NORONHA 2003). No início e em boa parte de sua história, a manutenção dessas forças 

advinha de recursos financeiros público e privado (PORTELLA, 2010). 

Na primeira década do século XIX, com a criação dos primeiros corpus policiais 

especializados, a Intendência Geral de Polícia e a Guarda Real da Polícia, o Estado passou 

a deter os instrumentos de controle; a Intendência é “a raiz da atual Polícia Civil”, 

responsável pelo controle e investigação político-eleitoral, enquanto da Guarda Real 

derivou a Polícia Militar Fluminense (PAES-MACHADO; NORONHA 2003, p. 33).  

Até 1988 as polícias não pertenciam à Administração Pública, com a Constituição 

Federal (Artigo 14422), a segurança pública torna-se dever do Estado exercido através da 

polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias 

militares e corpos de bombeiros militares (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

1988). Enquanto as três primeiras forças estão sob administração direta do Governo 

Federal, as demais respondem diretamente aos governos estaduais.  

No contexto de estruturação de seu aparelho policial, o Estado se firma no controle 

do uso legítimo da força utilizando-se de estruturas cada vez mais especializadas. Assim 

como em todo o território nacional, o policiamento rodoviário na Bahia é uma atividade 

especializada realizada por duas instituições públicas: as rodovias federais são de 

competência da Polícia Rodoviária Federal, controlada pelo governo federal, enquanto o 

policiamento das rodovias estaduais cabe ao Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia 

Militar, gerido pelo estado. Algumas exceções são rodovias federais que sob jurisdição do 

DERBA (Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia), são delegadas à Polícia 

Militar. 

 

                                                           
22 Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL, 1988).  
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3.1.3 Polícia Rodoviária Federal: missão e estrutura 

 

A estruturação das rodovias e seu consequente policiamento são relativamente 

recentes. A primeira polícia pública para patrulhamento de estradas foi criada em 1928, 

com a finalidade de exercer a fiscalização de três rodovias (Rio-Petropólis, Rio-São Paulo 

e União Indústria), no governo de Washington Luís (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF, 2011). No período em que eram injetados os 

primeiros investimentos no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária do país 

(PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008), a chamada “Polícia de Estrada” foi organizada 

por um patrulheiro cuja função era percorrer e fiscalizar as três rodovias com o auxilio de 

450 vigias (da Comissão de Estradas de Rodagem) e duas motocicletas (DPRF, 2011).  

A denominação “Polícia Rodoviária Federal” (PRF) ocorreu com sua vinculação ao 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER, atual DENIT) em 1945. 

Somente com a Constituinte (1988), até então pertencente ao Ministério dos Transportes, a 

PRF é incorporada ao Sistema Nacional de Segurança Pública com a missão de patrulhar 

ostensivamente as rodovias federais. Mais recentemente (1991) a PRF torna-se 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) e integra a estrutura organizacional 

do Ministério da Justiça. Sob diferentes perspectivas, sustentabilidade e natureza da 

instigação, pode-se afirmar que o DPRF é um órgão de auto-sustentabilidade advinda da 

arrecadação de multas e parcerias de cooperação técnica e financeira. Sob a perspectiva da 

natureza da motivação das atividades empenhadas, é tanto uma polícia proativa, quanto 

reativa; enquanto as ações proativas são disparadas e direcionadas pela própria polícia, em 

algumas vezes até mesmo em conflito com a população e suas demandas, a ação reativa é 

originada e direcionada às solicitações da população (BAYLEY, 2002).  

As atribuições do DPRF e seu corpus são determinados principalmente pelo 

Regimento Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Portaria nº 1.375) 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007), Código de Trânsito Brasileiro, no qual é definida 

como polícia de trânsito, e pelo Decreto 1.655/95 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007; 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2011), que versa sobre a competência da PRF23. 

Como missão, cabe à PRF “fiscalizar diariamente mais de 61 mil quilômetros de rodovias 

e estradas federais, zelando pela vida daqueles que utilizam a malha viária federal para 

                                                           
23 A atuação da PRF  é definida ainda no Artigo 144 da Constituição Federal, na Lei 8.112/90 – Estatuto do 
Funcionário Público Civil da União e Portaria Ministerial/MJ Nº 1.017/2002  que versa sobre o Regimento 
Interno. 
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exercer o direito constitucional da livre locomoção” (POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL, 2011). Possível resquício de seu passado de polícia de trânsito vinculada ao 

Ministério dos Transportes, o caráter amplo e vago de sua missão, talvez justifique o 

descontentamento por parte dos gestores de delegacias baianas com a missão considerada 

“não clara”.  

Semelhantes em seu conteúdo, o Regimento Interno e o Decreto 1.655/95 

estabelecem que à Polícia Rodoviária Federal enquanto órgão do Ministério da Justiça 

(2007) é responsável por atribuições que podem ser alocadas em três eixos:  

a) Segurança Pública 

Policiamento ostensivo com finalidade de preservar a ordem e incolumidade de 

pessoas, patrimônio da união e de terceiros; escolta de autoridades e cargas 

(superdimensionadas ou perigosas); atividades investigativas como perícias, levantamentos 

de locais e boletins de ocorrências; assegurar a livre circulação de pessoas/veículos; 

controlar o tráfico de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas federais; manter ações 

integradas com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, de Transporte e de Segurança 

Pública no combate à violência no trânsito e segurança pública. 

b) Autoridade de Trânsito 

Fiscalização, aplicação de sanções e execução de atividades relacionadas ao 

cumprimento de legislações de trânsito (incluindo o transporte de pessoas e bens); 

promover atividades de educação para a segurança do trânsito; informar ao órgão 

competente as condições de tráfego, conservação e sinalização das vias que possam 

comprometer a segurança do trânsito e adotar medidas emergenciais à sua proteção; 

prevenção de acidentes. 

c) Serviço de socorro a vítimas de acidentes 

Administração de primeiros socorros e devido encaminhamento de vítimas.  

 

Resultante da diversidade de atividades executadas, o DPRF é um departamento de 

polícia altamente compartimentalizado e especializado, composto por oito unidades que se 

desdobram em 88 divisões (figura 6):  

• Unidades Centrais: Gabinete - DPRF/GAB, Corregedoria-Geral - CG, 

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária - CGPLAM, 

Coordenação-Geral de Operações - CGO, Coordenação-Geral de Recursos Humanos - 

CGRH, Coordenação-Geral de Administração - CGA. 
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• Unidades Desconcentradas: Superintendências Regionais de Polícia Rodoviária 

Federal - SRPRF, Distritos Regionais de Polícia Rodoviária Federal - DRPRF. 
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Figura 6 - Organograma do Departamento de Polícia Rodoviária Federal  
Fonte: http//:www.dprf.gov.br 
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Dentre as divisões encontram-se Núcleos cujas atividades são diretamente 

relacionadas ao combate a crimes, que são:   

• Divisão de Operações de Inteligência;  

• Seção de Contra-Inteligência, que compete principalmente o intercâmbio com os 

demais órgãos do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública;  

• Coordenação de Controle Operacional e Núcleo de Operações Especiais, aos 

quais competem, respectivamente, coordenar/supervisionar e executar, acompanhar e 

promover:   

1. Policiamento, segurança, inspeção e fiscalização de trânsito;   

2. Prevenção e repressão aos crimes de roubo e furto de veículos e cargas, tráfico 

ilícito de substâncias entorpecentes, tráfico de armas, munições e produtos controlados, 

contrabando, descaminho, falsificação de produtos, adulteração de combustíveis, outros 

crimes contra o patrimônio e demais delitos praticados nas rodovias e estradas federais;  

3. Combate ao trabalho escravo, à exploração sexual infanto-juvenil, ao tráfico de 

seres humanos, aos crimes ambientais, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e 

demais delitos transnacionais que utilizem as rodovias sob jurisdição para sua consecução. 

• Seção de Policiamento e Fiscalização, responsável por planejar, supervisionar e 

executar:  

1. Policiamento, escolta, segurança e medicina rodoviária, inspeção e fiscalização 

de trânsito, transporte de pessoas e bens, controle e arrecadação de multas, prevenção e 

repressão ao roubo e furto de veículos e de cargas, prevenção e levantamento de locais de 

acidentes, socorro e salvamento de vítimas, credenciamento de escoltas, estatísticas e 

transitometria. 

• Núcleo de Policiamento e Fiscalização, responsável por programar, coordenar e 

executar:  

1. Policiamento e segurança rodoviária, credenciamento de escoltas, inspeção e 

fiscalização do trânsito, transporte de pessoas e bens, prevenção e repressão de roubo e 

furto de veículos e de cargas, identificação e monitoramento de locais de acidentes, socorro 

e salvamento de vítimas, elaborar estatísticas e transitometria. 

 



80 
 

 

Com estrutura atual de vinte e uma Superintendências Regionais24, cinco Distritos 

Regionais e 150 Delegacias25, O DPRF dispõe de 400 Postos (ou Bases) de Fiscalização ao 

longo de todo território nacional (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2011). Quando se 

considera a relação entre o número de delegacias por 100.000km nos estados que ocupam a 

primeira e segunda posição em extensão rodoviária, enquanto Minas Gerais, detentor da 

maior malha (269.545,5 km) (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2011) conta com sete 

delegacias, a Bahia com 122.390km de rodovias e estradas (BANCO NACIONAL DO 

NORDESTE, 2009) possui oito delegacias para cada 100.000km de rodovias. Não é 

possível afirmar que usuários da malha rodoviária federal na Bahia usufruam de um 

policimanento mais ou menos eficente, apenas inferir a superioridade numérica estrutural 

(de delegacias) na malha baiana em relação à mineira.  

A análise interestadual comparativa e adequada consideraria o número de postos 

policiais por trecho, ocorrências de roubos, viaturas e homens. No entanto, a obtenção 

desses dados não foi possível, por razões apontadas no início deste capítulo. Com relação 

ao número de bases de fiscalização por delegacia baiana, nos 6.512 quilômetros de malha 

federal (RIOS, 2009), dez delegacias totalizam 26 postos distribuídos entre as cidades de 

Simões Filho, Feira de Santana, Jequié, Senhor do Bonfim, Itabuna, Seabra, Paulo Afonso, 

Vitoria da Conquista, Eunápolis e Barreiras. A alocação de postos por Delegacia não é 

explicada unicamente pela extensão da malha rodoviária; fluxo e características dos 

veículos que utilizam pelas vias e geografia são fatores relevantes.  

Comparada com outras polícias, a Polícia Rodoviária Federal26 é considera pelos 

próprios policiais como “o primo rico” dentre as polícias públicas. Enquanto os servidores 

da Polícia Civil e da Polícia Militar do estado se queixam da ausência de estrutura e 

                                                           
24 Os estados são divididos em unidades administrativas chamadas de Regionais, que podem abranger mais 
de um estado, são divididas em Delegacias. Nos estados maiores a regional será uma Superintendência, nos 
estados menores,  um Distrito (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2011). 
25 Contabilizando uma delegacia a mais que o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a Portaria 1.375 
quantifica as 151 delegacias que compõem as Superintendências por unidade da federação: Goiás, com sete 
delegacias; Mato Grosso, com oito delegacias; Mato Grosso do Sul, com dez delegacias; Minas Gerais, com 
dezoito delegacias; Rio de Janeiro, com dez delegacias; São Paulo, com dez delegacias; Paraná, com sete 
delegacias; Santa Catarina, com oito delegacias; Rio Grande do Sul, com quatorze delegacias; Bahia, com 
dez delegacias; Pernambuco, com oito delegacias; Espírito Santo, com quatro delegacias; Alagoas, com três 
delegacias; Paraíba, com três delegacias; Rio Grande do Norte, com quatro delegacias; Ceará, com cinco 
delegacias; Piauí, com cinco delegacias; Maranhão, com cinco delegacias; Pará, com cinco delegacias; 
Sergipe, com duas delegacias; Rondônia e Acre, com cinco delegacias. Os cinco distritos regionais são 
localizados em Tocantins, Distrito Federal, Amazonas, Amapá e Roraima (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
2007). 
26Gaspary, Selau e Amaral (2008) citam brevemente um estudo (ver SANTOS, 2004) sobre fatores que 
contribuem para a motivação ou desmotivação dos Policiais Rodoviários Federais, com relação a condições 
de trabalho e conforto, apesar de 39,53% dos entrevistados a consideraram regular, 18,60% ruim e 13,95% 
péssima, 79,55% dos policiais afirmaram sentirem-se motivados para o trabalho.  
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instrumental para operações e investigações, que abrangem desde a irrisória cota diária de 

combustível veicular ao armamento/veículos inadequados e insuficientes, o principal 

desafio enfrentado pela PRF é a falta de contingente humano.  

As queixas de efetivo insuficiente, relatadas de modo recorrente tanto pelo quadro 

operacional, quanto gestor, surgiram em entrevistas e em questionários quando abordadas 

as questões relativas aos principais problemas enfrentados pela instituição e fatores que 

favorecem os roubos a ônibus, respectivamente, conforme trechos a seguir: “Falta efetivo 

para fiscalizar adequadamente” (Questionário 8); “Assaltos a caminhoneiros e veículos 

pequenos, ações rápidas de difícil repressão pela falta de efetivo” (Questionário 9); “O 

roubo a ônibus é um dos maiores problemas devido à falta de material humano na PRF” 

(Questionário 23); “Condições da rodovia, distância da força policial e falta de efetivo das 

instituições de segurança” (Questionário, 4); “Falta de policiamento no local de 

madrugada” (Questionário 8); “Resposta das polícias é lenta devido falta de efetivo e 

distâncias na BR” (Questionário 09); “Condições da rodovia – ondulações, quebra-molas, 

falta de policiamento” (Questionário 13); “Falta de movimento, policiamento e sinal de 

celular” (Questionário 21); “Distância entre postos e entre viatura, grandes distritos sem 

policiamento” (Questionário 25). 

De fato, o efetivo atual de policiais na Sede em Salvador é 79,46% (89 policiais) do 

efetivo mínimo necessário (112 policiais); já nas delegacias, a defasagem é superior, 

encontra-se 68,75% (506) do efetivo mínimo, em lugar de 736 policiais, totalizando déficit 

de 70,17%. Há alguns anos sem concursos para aumento de efetivo e com o anúncio de 

suspensão de concursos federais pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior 

(SAMPAIO, 2011), não há, ao menos a médio prazo, perspectiva de ampliação do efetivo. 

 

3.1.4 Batalhão de Polícia Rodoviária 

 

Contemporânea à integração da PRF ao DNER (Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem), e consoante à concepção de polícia de trânsito da época, a “Polícia 

Rodoviária” originou-se do Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (DERBA) em 

1946 (Decreto -Lei nº 816 de 1946). Chefiada por civis ou militares até sua extinção em 

1971, sua finalidade era policiar as estradas regulares no estado, fiscalizar o cumprimento 

às normas estabelecidas para veículos de carga, condutores de passageiros, à segurança das 

estradas e cobranças de taxas e multas (POLÍCIA MILITAR, 2011).  
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A mudança para o comando da Polícia Militar (Lei Estadual 3.002 e o Decreto-Lei 

nº 667de 1969) conferiu à instituição a competência de executar com exclusividade o 

policiamento ostensivo fardado em todo território de Estado. Outras duas mudanças 

ocorreram até o modelo de organização e policiamento atual: 1) a criação da Companhia de 

Polícia Rodoviária CiaPRv (Decreto Estadual nº 23.623, de 1973) como unidade especial 

de policiamento ostensivo em 1973; e, em decorrência da expansão da malha rodoviária e 

da necessidade da ampliação numérica e qualitativa do policiamento rodoviário ostensivo, 

2) a transformação da Companhia de Polícia Rodoviária em Batalhão de Polícia 

Rodoviária BPRv (Decreto Estadual nº 7.807 de 2000) e criação do Tático Ostensivo 

Rodoviário (TOR), como suporte operacional às Companhias do BPRv “no combate às 

ações desestabilizadoras da ordem pública”, ao tráfico de drogas e entorpecentes e roubos 

praticados nas rodovias (POLÍCIA MILITAR, 2011).  

Sob sua jurisdição, o Batalhão de Polícia Rodoviária tem 19.283,4 quilômetros de 

rodovias estaduais, federais delegadas ao DERBA e respectivas faixas de domínio 

(POLÍCIA MILITAR, 2011); e assim como os cerca de 22 Batalhões que integram o 

quadro organizacional da Polícia Militar (figura 7), subordina-se ao Comando Geral da 

Polícia Militar.  
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Figura 7 - Estrutura organizacional da Polícia Militar  
Fonte: http://www.saeb.ba.gov.br/perfil99/pm_org.htm 

Legenda 
______ Subordinação Administrativa 
_ _ _ _  Órgão Colegiado 
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Unidade especializada da Polícia Militar composta por oito Companhias, duas 

delas, Companhias Independentes (Itabuna e Brumado), o BPRv tem como missão 

executar policiamento ostensivo de trânsito rodoviário, planejamento, direção, fiscalização 

de trânsito, coordenação e execução de todas as medidas de policiamento rodoviário 

regulamentadas (POLÍCIA MILITAR, 2011), que também podem ser agrupadas nos três 

eixos: 

a) Segurança Pública 

Assegurar a livre circulação de veículos; planejar operações de policiamento e 

cooperar com instituições policiais e jurídicas na prevenção dos crimes e contravenções; 

zelar pela segurança do trânsito nas estradas e rodovias sob sua jurisdição; realizar escoltas 

a dignitários e serviço de batedor para cargas excepcionais; propor ao órgão competente 

providência que, ao seu juízo, proporcionem melhorias das condições de segurança. 

b) Autoridade de Trânsito 

Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares de trânsito e tráfego; lavrar 

autos competentes contra os infratores ou adverti-los conforme legislação; promover e 

colaborar com campanhas educativas de trânsito rodoviário; apreender animais soltos nas 

rodovias; informar órgão competente em caso de vias obstruídas ou sob condições de 

provocar acidentes; coletar dados estatísticos referentes ao trânsito, tráfego de veículos e 

acidentes; realizar operações direta e imediata nos casos de anormalidades como desvio de 

tráfego, sinalização de emergência, acidentes e outras; efetuar o Registro de Acidente de 

Trânsito.  

c) Serviço de socorro a vítimas de acidentes 

Providenciar socorro médico às vítimas de acidentes de trânsito e solicitar a 

presença das autoridades competentes, quando necessário. 

 

Não se obteve acesso a dados sobre distribuição das Companhias do Batalhão, 

efetivo e estrutura da polícia rodoviária do estado, ainda que solicitado por escrito de modo 

oficial. A ausência desses dados, no entanto, não oculta na totalidade as dificuldades 

enfrentadas pelo BPRv. Nos raros momentos em que os policiais entrevistados permitiram 

se queixar sobre suas condições de trabalho, atribuíram a insuficiência de recursos (como a 

falta de cones para sinalização) a e precariedade dos mesmos, aos parcos investimentos do 

governo estadual em segurança pública nos últimos anos. Fato destacado entre as 

diferentes categorias de entrevistados; o BPRv conta com reforços de outras Companhias 
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da Polícia Militar, dentre elas a conhecida “Polícia da Caatinga” ou Companhia de Polícia 

de Ações em Caatinga (CPAC) em ações pontuais. 

Originada da necessidade de combater o tráfico de entorpecentes e assaltos na 

região do polígono da maconha27, a CPAC foi criada em apoio às Unidades Ordinárias da 

região de Chorrochó (Bahia) (Decreto Nº 7.926 de 2001) para “restabelecer a ordem 

pública na região, desestabilizada pelos bandos armados que atuavam de forma 

indiscriminada, impondo o medo na comunidade sertaneja, tendo porém a sua área de 

atuação em todo o Estado da Bahia” (POLÍCIA MILITAR, 2011). Sua atuação centra-se 

em dois focos distintos e por vezes interligados: operações de combate ao narcotráfico e 

erradicação de plantios de maconha em área rural; combate às quadrilhas e bandos 

armados e organizados, repressão a assaltos a bancos, veículos de transporte de valores, 

cargas e passageiros. Os 136 agentes são policiais especializados em “combate rural” e 

patrulhamento tático nas rodovias estaduais e vicinais, patrulhamento fluvial no rio São 

Francisco, ilhas e em locais propícios para o cultivo da maconha, o que os obriga a ter 

preparo físico e técnico ímpares (POLÍCIA MILITAR, 2011), dadas as condições extremas 

a que são submetidos no sertão.  

Em resumo, as forças policiais de combate aos crimes em rodovias no estado 

baiano sofrem com a insuficiência de recursos, sejam humanos e/ou materiais, quando se 

considera a extensão da malha rodoviária no estado, criando oportunidades para práticas de 

delitos e infrações de natureza diversas. Pode-se inferir, que pela continuidade dos roubos 

a ônibus em rodovias, as forças policiais no estado não representam guardiães capazes 

(COHEN; FELSON, 1979). 

 

3.2 Condições de Trabalho 

 

Visto da perspectiva comercial-econômica, o transporte de passageiros é uma 

categoria do setor de serviços que depende substancialmente da copresença física entre 

consumidor e o prestador/produtor do serviço e da simultaneidade entre produção do 

serviço e seu consumo; a copresença torna o produto uma mercadoria relacional e 

econômica, o consumidor é ao mesmo tempo “agente de risco ou carga de trabalho, de 

natureza biológica, psíquica e ergonômica condicionados pelas esferas socioculturais” 
                                                           
27 O Polígono da Maconha é uma região reconhecidamente como a maior produtora de maconha no país. 
Com aproximadamente 40.000 m² abrange o entroncamento de três estados, além de Pernambuco que 
responde por metade dessa área : Bahia, Alagoas e Sergipe. Contabiliza cerca de 20 a 30 municípios, com 
destaque para Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Salgueiro e Floresta onde são encontradas 
significativas áreas de cultivo de maconha (FRAGA, 2006).  
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(p.375) que operam sob a saúde do trabalhador (PENA; MINAYO-GOMEZ, 2010). 

Enquanto nas atividades industriais desde a Revolução Industrial predominou o 

confinamento dos produtores diretos em espaços fabris com restrição à circulação de 

trabalhadores ou de terceiros (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002), no setor de 

serviços o padrão dominante é essa relação direta com o público (PAES-MACHADO; 

LEVENSTEIN, 2002; BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006).  

Um único itinerário de deslocamento serve tanto a pessoas em situações de lazer 

rotineiras ou esporádicas (férias), quanto a pessoas em suas atividades laborais, em missões 

de estudo, busca de tratamentos de saúde, e incluem-se nesses grupos, pessoas interessadas 

em cometer delitos dentro do próprio veículo: pessoas em diferentes situações, estados 

mentais e propósitos de vida, onde a única partilhada é a utilização de um serviço, num 

espaço, tempo e deslocamento comuns. Além da pressão de passageiros (MENDES, 1997), 

os rodoviários lidam com fiscais e controladores de trafego (PAES-MACHADO; 

LEVENSTEIN, 2002). Essas condições relacionais e de simultaneidade fazem com que o 

transporte de pessoas (e subjetividades) seja um tipo de serviço complexo no âmbito das 

relações sociais e de consumo.  

Mais que complexo, o trabalho no transporte coletivo interurbano na Bahia, 

sobretudo no serviço comercial (modalidade mais simples), é permeado por paradoxos. 

Responsabilidade com o transporte de dezenas de vidas se sobrepõe com demandas como 

as condições de trafego e conservação das vias, embarque/desembarque de passageiros, 

deslocamentos de outros motoristas, carta (planilha) de horários e as condições de 

funcionamento do veículo, demandas que exaurem a capacidade de manter a atenção 

concentrada e a difusa (ou distribuída) nas tarefas, quando o motorista deve dispor de total 

alerta, este é apenas um dos paradoxos que marcam as condições de trabalho desses 

profissionais.  

Em meio a tantas atividades sustentadas ao mesmo tempo, as pausas essenciais às 

viagens são ineficientes e limitadas pelos atrasos nos percursos e pela falta de locais 

apropriados (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002; COSTA; KOYAMA; MINUCI; 

FISCHER, 2003). Nem mesmo os intervalos para refeições seguem horário fixos 

(MENDES, 2004). Estes fatores que tem caracterizado as condições de trabalho dos 

rodoviários tem impacto direto sobre sua saúde física e mental, potencializando os riscos 

de adoecimento e acidentes de trânsito (NERI; SOARES; SOARES, 2005).  

Tem-se então, um mosaico de características e condições de trabalho que tornam o 

transporte de passageiros no estado baiano complexo e paradoxal. Dessas dimensões - as 
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relações estabelecidas e condições de trabalho - derivaram categorias analíticas êmicas 

(nativas) e éticas que serão apresentadas ao longo da seção. 

Uma condição característica de trabalho dos rodoviários é que ao operarem seu 

instrumento de trabalho – o veículo – eles o fazem em espaços abertos. Enquanto outras 

categorias de trabalhadores desempenham suas atividades laborais em espaços fechados da 

organização, protegidos pelas edificações, os rodoviários comparecem às empresas apenas 

no início e no término do expediente (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002), estando 

em maior contato com os terminais rodoviários do que com as estruturas de garagens e 

guichês (nos terminais rodoviários).  

A rodoviária de Salvador é a maior do estado, onde operam 24 empresas, sendo 13 

de transporte interestadual.  Esse local, prioritário na produção de dados para o estudo, 

apresentou-se com higiene deficitária, com insetos e sanitários precários, restritas opções 

de alimentação, ruidosa e quente, é um ambiente onde raramente se deseja estar por horas. 

São 34 “decks” popularmente conhecidos como plataformas, divididos em duas grandes 

áreas de embarque (A e B), sempre com fluxo de passageiros que oscila ao longo do dia e 

de períodos do ano. Esse espaço que para o não nativo28 é “um horror” e “nojento”, é lócus 

de convivência e sociabilidades entre os rodoviários. Em cidades menores, as condições 

encontradas nos terminais visitados se reproduzem, com poucas variações que dependem 

tanto da gestão municipal, quanto do empenho dos comerciantes locais. Na imagem a 

seguir (figura 8), vê-se um sanitário de um terminal rodoviário no estado, destinado ao uso 

de rodoviários/as e passageiros/as e crianças, cuja ‘limpeza’ é mantida, quando possível, 

por uma comerciante local.  

 

                                                           
28 Quando outros pesquisadores e pessoas do grupo social da pesquisadora tomavam conhecimento de a 
produção de dados ocorreria em grande parte em terminais rodoviários, lamentavam pela pesquisadora, com 
expressões como “credo”, “deus me livre” e “boa sorte”, se referiam a esses espaços como lugares 
indesejáveis, sujos, perigosos e desagradáveis. 
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Figura 8 - Sanitário em terminal rodoviário no interior baiano 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

Figura 9 - Terminal rodoviário no interior baiano 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Habituados a espaços como esses, os rodoviários se queixam menos das condições 

sanitárias dos terminais, que para outras pessoas são descritas como asquerosas, insalubres, 

vergonhosas, do que das condições de manutenção dos veículos, em parte, pela 

naturalização destas condições dos terminais que são de longa data. Nesse sentido, quanto 

aos terminais rodoviários maiores, os profissionais se queixam mais dos ruídos produzidos 

pelos motores dos veículos deixados ligados pelos colegas antes e durante o embarque de 
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passageiros, prática proibida, dos preços dos alimentos ofertados em restaurantes e 

quiosques dentro da rodoviária, que em contraste com seus salários, os levam a se deslocar 

para uma pequena rede de quiosques (figura 10) e vendedores ambulantes que se 

instalaram na área externa, onde estabelecem outras relações sociais.  

 

 

Figura 10 - Quiosques instalados em área externa em terminal rodoviário baiano 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Durante aos intervalos para alimentação, foram observadas escolhas por itens como 

salgados fritos e refrigerantes, pães com manteiga e café com leite. As escolhas 

alimentares são apontadas pelo médico entrevistado como um dos fatores que levam os 

rodoviários a desenvolver hipertensão arterial, ganho de peso e sonolência. Os motoristas 

sabem dos riscos de dormir ao volante ou “armengar, babar na gravata”, no idioma nativo, 

mas segundo informação do médico entrevistado “eles sabem o que não devem comer, mas 

não sabem e nem tem condições de comer o que é mais saudável” (Roberto, 60 anos, 

médico, Diário de Campo). A alimentação nas ruas foi incorporada na rotina dos 

rodoviários de tal modo que se torna uma queixa para poucos, são alimentos mais baratos, 

quando comparados a refeições completas e de rápido consumo, sendo mais conciliados 

com as pausas curtas que dispõem. 

Risco maior da alimentação inapropriada é enfrentado pelo “bacurau” (motorista 

que trabalha no período noturno). O trabalho solitário, as rodovias silenciosas, a ausência 

de luz e a alimentação de difícil digestão favorecem a sonolência. Um exemplo do impacto 
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da alimentação inadequada em relação ao trabalho executado foi constatado por uma das 

empresas de transportes baianas. Depois de apurar que nos acidentes graves a sonolência 

estaria envolvida, a empresa Delta mantém um programa de promoção de alimentação 

saudável que inclui lanches leves e pausas para exercícios físicos e estimulação em alguns 

postos de apoio em ao menos três cidades no estado (Roberto, 60 anos, médico, Diário de 

Campo).  

Nos terminais visitados, a carência de estrutura de apoio oferecida pela gestão 

municipal/estadual ou pelas empresas é visível. Os rodoviários intermunicipais que 

conduzem veículos mais modestos (serviço comercial e executivo) foram observados 

comprando garrafas de água (com vendedores ambulantes) ou consumindo o líquido em 

garrafas plásticas de refrigerante reutilizadas, embora poucos tenham se queixado da falta 

de provisão desse recurso pelas empresas. Os trabalhadores das empresas maiores ironizam 

a existência de salas de espera especiais (Salas VIPS) para passageiros que pagam por 

viagens mais caras, dizem esses profissionais que para passageiros vips há água e café, 

mas, motorista “é tudo igual”, não importando se conduzem passageiros comuns ou 

especiais.  

A precariedade de infraestrutura nos pontos de paradas e pontos finais não é uma 

condição de trabalho exclusiva no território baiano. Em um estudo realizado na Grande 

Vitória – ES, 92% dos motoristas (N=26) afirmam que a empresa não oferece banheiro e 

água nos locais de parada dos ônibus (pontos finais e terminais), os autores consideram a 

questão como “um aspecto violento dessa jornada” (BARCELOS; BROETTO; 

OLIVEIRA; GOMES JUNIOR, 2007, s/p.). 

Mais raramente, em alguns decks da rodoviária da capital, há rodoviários que se 

organizam e “entocam” garrafas de café trazidas de suas casas (ver detalhe na figura 11), 

acessíveis apenas aos mais próximos. Não obstante, a pouca privacidade e liberdade que 

locais tão públicos e desprotegidos proporcionam, ainda é possível personalizar e conferir 

identidades particulares a esses micro-ambientes, ainda que tais personificações durem um 

turno de trabalho, eles os transformam em mais que postos de trabalho, e sim espaços de 

interações desejadas e gratificantes. Ambientes públicos e compartilhados, onde o cuidado 

e a depredação convivem dialeticamente, encontram-se elementos como uma bíblia, que 

neste caso foi “arrumada” depois que se pediu autorização para o registro fotográfico do 

balcão de apoio.  
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Figura 11 - Balcão de apoio em terminal rodoviário baiano 
Fonte: Registros em 22/07/2011, arquivo pessoal 
 

Nesses espaços de sociabilidades os rodoviários reencontram colegas e ex 

companheiros de empresa com os quais, entre as pausas, podem interagir, passageiros 

conhecidos e trabalhadores de pequenos comércios instalados nos terminais. Entre os 

insiders (MERTON, 1972) se manifestam através de códigos culturais verbais e não 

verbais, como ajeitar a gravata quando se encontra com um colega ou piscar os faróis do 

carro e acenos. As interações muitas vezes são breves, mas suficientemente mobilizadoras 

de afetos para serem consideradas motivos de satisfação ou insatisfação no trabalho.  

 

3.2.1 Isolamento e Vulnerabilidade 

 

Nas observações e entrevistas o isolamento surgiu como uma dimensão da 

atividade profissional que possibilita o sofrimento de violências. Ao executar suas 

atividades laborais deslocando pessoas por itinerários predeterminados, evitar localidades 

com altos índices de criminalidade não é uma escolha pessoal dentro de uma atividade 

caracterizada pela previsibilidade e padronização. A previsibilidade de horários e trajeto do 

rodoviário também os torna alvos de agressores externos ao veículo, tanto para atos de 

vandalismo (em protestos por diversas motivações) quanto roubos, que se agravam com o 

isolamento vivenciado pelos rodoviários interurbanos. 

A expressão ‘isolamento’ não é citada pelos rodoviários, talvez, porque trabalham 

com pessoas, o que seria incompatível; no entanto, não significa que sejam alienados a esse 

respeito. Enquanto nos coletivos urbanos o motorista tem a companhia do cobrador de 

passagem, nos coletivos interurbanos sua presença é exceção, sendo obrigatória apenas nas 

linhas semi-urbanas. O isolamento enquanto categoria analítica será desdobrado 
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brevemente em isolamento institucional, isolamento físico-urbano e isolamento 

socioafetivo.  

O isolamento institucional é caracterizado pela precariedade ou inexistência de 

infra-estruturas de apoio, abandono, negligência e desamparo institucional ao qual o 

rodoviário está sujeito. Há empresas em que os ônibus são renovados, checados e 

reparados com periodicidade regular, mantendo-se a qualidade do instrumento-ambiente de 

trabalho e do meio de transporte. Em outras, os veículos em más condições de conservação 

são conduzidos pelos rodoviários por estradas com longos trechos sem possibilidade de 

socorro mecânico. De forma espontânea a temática surge na narrativa de Cesar, motorista, 

Jaqueline, cobradora e uma passageira:  

 

É um lema que nós temos e a empresa também prega pra gente. É o caso 
de todas elas, tirando a Delta. Se o carro deu defeito você não pode passar 
para o passageiro ... Você tem que ... [simula com a mão o movimento de 
um conserto mecânico] se der pra acudir.... Se não der, você tem que 
parar e chamar a empresa. Tem aqueles [passageiros] que [perguntam]: ‘o 
que é aí?’ Você não tem que dizer o que aconteceu: ‘não, foi um 
probleminha aqui’. Tem aqueles curiosos, aí você diz uma coisa 
qualquer: ‘foi um cabo’ (Cesar, 49 anos, motorista há 29 anos). 
 

Ela se queixa que passou por um período muito ruim nessa empresa e nas 
outras, porque os carros quebravam e ficavam na pista muitas horas 
esperando. ‘E tem uma estrada, uma BR de acesso a uma cidade chamada 
Lamarão, onde o carro quebrou’ ela estava grávida de sete meses, há um 
ano e ‘não tinha nem sinal de celular’. Eles esperaram o socorro desde 13 
até 17hs. Muitas vezes ela ‘trabalha até às 22hs, também, entra 6hs da 
manhã e tem que dobrar o turno, mas tem um bom horário de almoço’ 
(Jaqueline, 33 anos, cobradora há 5 anos). 
 

São Camilo é vice campeã em condições ruins, quebra, falta higiene, a 
pior é Bragança. Já caiu uma roda do veículo em movimento no leito, que 
anda mais rápido, mas não aconteceu nada. Já deixou de viajar porque a 
Agerba prendeu ônibus porque não tinha condições (Helena, 33 anos, 
passageira, professora universitária). 

 

A insuficiência da infra-estrutura das estradas baianas em recursos socorristas 

(distribuição de postos da polícia, entre outros pontos de apoio) obriga os rodoviários 

interurbanos, na ocorrência de panes, a responder por reparos mecânicos emergenciais; o 

treinamento oferecido pelas empresas inclui aulas de mecânica automotiva para problemas 

gerais, preparando-os para situações que não lhes cabe dentro da Classificação Brasileira 

de Ocupações. Frente ao caos provocado pela interrupção não planejada de uma viagem, o 

motorista se divide em mecânico, para reparar o veículo, e apaziguador para conter a fúria 
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dos passageiros. Não há dados sobre acidentes ou interrupções de viagens causadas por 

falhas ou mau funcionamento de veículos nas rodovias, mas a falta de manutenção dos 

veículos da capital é apontada como responsável por muitos acidentes (REBOUÇAS; 

BRITO, 2009) e queixa frequente entre os motoristas intermunicipais. O desamparo 

institucional ganha dimensão quando se observa que a atividade de cobrador/trocador de 

passagens não é regulamentada por lei. 

No trabalho solitário, nas viagens sem a presença do cobrador, o rodoviário é 

privado de trocas sociais, interações comuns nos ambientes profissionais entre colegas de 

trabalho. Um motorista entrevistado verbalizou a insegurança causada pelo isolamento e 

pelo contato com o público ignorado “todo mundo conhece o motorista, mas o motorista 

não conhece ninguém, tem aqueles que costumam pegar a linha nuns horários, mas tem 

horário que a gente não conhece ninguém, não sabe se é bandido, se é trabalhador” (Diário 

de Campo, 26/05/2009). A aplicação do substantivo “passageiro” àqueles que utilizam o 

transporte coletivo guarda em si a conotação adjetiva como algo transitório e efêmero. Os 

usuários/passageiros conhecem a rotina dos rodoviários, o contrário nem sempre é válido, 

aumentando a insegurança nos trabalhadores, sobretudo quando há elementos que ativam a 

suspeita de risco de roubos, como quando os rodoviários observam comportamentos 

associados à conduta comum de assaltantes e quando estereótipos de gênero e raça são 

ativados pela presença de passageiros tipificados como suspeitos: 

 

José, 34 anos, motorista há 12 anos. Escapou de uma tentativa de assalto 
em 05/09/2008. Ouviu de um colega assaltado no dia anterior que ‘um 
rapaz moreno com caroço na bochecha direita havia praticado o delito’. 
Naquela noite ele separou as maiores notas de dinheiro e deixou apenas 
alguns trocados no bolso. ‘Na rodovia embarcou o rapaz com caroço na 
face’, José reconheceu quando pegou os 10 reais da mão do rapaz para 
dar o troco, o rapaz disse que desceria em Palmares. ‘Quando estava 
chegando em Palmares, o funcionário da DERBA já havia descido nesse 
ponto, o assaltante não havia aparecido, de repente ele aparece’ junto ao 
motorista. O motorista dá o troco que não tinha antes ‘e o assaltante não 
tira o olho do dinheiro, aparente frustrado com a pouca quantidade’, o 
motorista abre aporta do veículo e o suposto assaltante ‘desce encarando’ 
o motorista ‘e continua encarando’ quando fecha a porta. A atitude chama 
a atenção de um passageiro que diz: ‘motorista esse homem ficou lhe 
encarando’. José responde: ‘e você nem sabe, escapamos de um assalto 
agora, esse homem aí assaltou um ônibus ontem’. Reclama que não tem 
cobrador para lhe ajudar também, que toda viagem se preocupa com 
assalto, principalmente de noite quando o carro está cheio. Reclama que 
‘não tem proteção da empresa: é só a gente e deus’ (Diário de Campo, 
15/10/2009). 
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O trabalho em dupla favorece a cumplicidade entre os rodoviários, a comunicação 

entre eles ocorre por códigos culturais; pelo retrovisor, por assovios, batidinhas de moedas 

ou canetas no caixa do cobrador, acender e apagar luzes internas. Nessas interações eles 

velam pela própria segurança, queixam-se de passageiros ou chamam atenção um do outro 

para conduta de passageiros.  

Nas viagens mais longas, que ultrapassam seis horas de direção, o motorista que 

inicia a viagem deve ser substituído por um motorista “carona” com quem viaja ou que 

embarca em algum ponto de apoio na hora da troca. O trabalho em dupla não elimina a 

possibilidade de vitimização por crimes violentos, mas pode atuar como prevenção de 

ataques sem uso de arma de fogo. Em um relato, um rodoviário afirmou durante uma 

viagem de Salvador a Monte Gordo desconfiou de dois passageiros que adentraram no 

veículo na rodovia. Ele apagou as luzes internas do veículo (um sinal para que o cobrador 

se aproximasse dele), em seguida relatou ao colega sua desconfiança. Com as luzes acesas 

o cobrador de volta ao seu posto observou os suspeitos e visualizou uma faca “peixeira” 

sob a camisa de um deles. O cobrador retornou e avisou ao motorista que em seguida 

simulou uma pane no veículo, parando-o na rodovia.  

Não é possível afirmar se houve prevenção de um delito, de qualquer modo 

observa-se que a atuação tornou possível o desenvolvimento de defesas informais. Não 

foram verificados aspectos danosos ou queixas do trabalho em dupla. Na relação de 

pareceria, o motorista se preocupa com a reação do cobrador frente à situação de roubo, 

teme reações emocionais inadequadas, mas a presença de um colega de trabalho ainda é 

preferida. O isolamento sócio-afetivo torna o trabalhador que atua longe de uma equipe 

mais vulnerável à violência no trabalho limita as defesas e as interações que tornam a 

rotina menos árdua e tediosa.  

A presença de acompanhantes no exercício de atividades isoladas como um fator 

protetor contra a vitimização foi estudado em outros ramos de atividade, como por 

exemplo, nas construções prediais e dentro de centros urbanos. Felson (1994) nomina de 

‘guardiões capazes’, que não seriam apenas pessoas, bem como objetos cuja presença 

interfere na ocorrência do crime quando aumentam a possibilidade de fracasso do ofensor. 

A noção de guardiões equivale ao conceito de controle social da abordagem da 

desorganização social, segundo Peixoto, Andrade e Moro (2007). Segundo os autores, as 

semelhanças estariam em alguns indicadores representativos de capacidade do ‘guardião’, 

tais como o número de pessoas vivendo na residência, o nível de proteção exibido entre os 

vizinhos e a disposição para usar mecanismos de controle formais e informais; mais 
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eficazes do que policiais, refletiriam a contribuição da eficácia social, ou seja, confiança 

mútua e solidariedade, bem como sua disposição para intervir em prol do controle social 

(FELSON, 1994). 

 

3.2.2 A Perda da Privacidade 

 

No cotidiano de trabalho do rodoviário a privacidade é extremamente limitada e 

agravada pelo isolamento físico-urbano. Nos veículos comerciais em viagens de curta 

distância é comum não haver separação física, além de um anteparo de vidro coberto por 

cartazes ou cortinas, entre a cabine do motorista e as poltronas. Nas linhas semi-urbanas, 

quando o veículo reserva um assento para o/a cobrador/a, esse posto de trabalho é 

fisicamente elevado, onde ele observa e é observado, o mesmo tempo que tem uma visão 

privilegiada é alvo fácil de observadores motivados a cometer delitos.  

Nos veículos executivos há uma variação entre os recursos que separam o motorista 

em seu posto dos passageiros em suas poltronas: divisórias, portas que podem ser trancadas 

pelos motoristas. A separação entre o trabalhador e a clientela não garante a privacidade. 

Nesses veículos há entre uma a cinco câmeras de registro de vídeo com ângulos 

posicionados para o motorista, para a porta de entrada do veículo, para o corredor e para a 

via (figura 5). 
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Figura 12 - Câmeras de vídeo internas 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para os rodoviários as câmeras causam desconforto, fiscalizam suas condutas e tem 

como objetivo impedir “caronas”. Questionados a respeito da eficácia do uso de câmeras 

para inibir os roubos, os rodoviários afirmam que o efeito é nulo: “o marginal nem liga, 

isso aí é pra ficar controlando a gente, olha aí onde tá apontando, é pra ficar em cima do 

motorista” (Armando tem 44 anos, faz a linha Salvador-Goiânia, motorista há 16 anos, 

Diário de Campo, 02/03/2009). Outro, reafirma a percepção de que as câmeras são um 

modo adicional de controle da conduta dos rodoviários e perda de privacidade: 

  

Osmar, 48 anos, rodoviário há 13 anos. Com respeito às dificuldades da 
área, às dificuldades da profissão, de ser rodoviário, ele se queixa que 
hoje tem muita fiscalização, mostra o ônibus e diz que tem duas câmaras; 
‘está se colocando duas câmeras, uma que é voltada totalmente para o 
motorista, só foca o motorista, a outra que é voltada do motorista para o 
painel. Então dá para ver que velocidade que é atingida, as paradas que 
são feitas, a distância que mantém do veículo da frente. A gente sente que 
a empresa não está fiscalizando o ladrão. A câmera tá no motorista, tá 
fiscalizando o motorista; para ver se ele tá colado’. Quando eu pergunto 
se o motorista não se acostuma ele diz que ‘não, não se acostuma, é 
obrigado a conviver’. Diz que escolheu ser rodoviário, uma escolha de 
prazer (Diário de Campo, 04/08/2011).  

 

A vigilância contínua e de vários ângulos conduz a inevitável comparação com o 

panopticon de Bentham, analisado por Foucault (1979). A visibilidade organizada em 
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torno de um olhar dominador e vigilante, que exerce controle e disciplinamento ainda que 

os rodoviários se habituem à presença desses observadores.  

O diretor de uma grande empresa no estado, que tem feito um investimentos em 

recurso como as câmeras, contrariando a percepção dos rodoviários, negou que as câmeras 

sejam instaladas por conta dos assaltos, pontou a segurança no trânsito como o fator 

motivador da prática: 

 

A gente agora está com um projeto de GPS, para ver se o motorista segue 
certinho a velocidade, se segue o trajeto, e colocar câmera, mas não é por 
conta de assalto não. É pra segurança de trânsito mesmo, tem até o 
programa de economia do óleo, que o motorista que economiza contribui 
para o meio ambiente e recebe um prêmio. A câmera é pra ver se o 
motorista tá dirigindo certinho, eles não gostam disso não, reclamam 
(Diário de Campo, 30/04/2009). 

 

As câmeras começaram a ser instaladas nos veículos interurbanos entre 2009 e 

2010, dentre as linhas comerciais elas foram instaladas nos destinos com maiores índices 

de roubos como Camaçari, Simões Filho, Candeias e Feira de Santana. Esse dado foi 

revelado por um rodoviário responsável em coletar o chip de memória dos veículos de 

outra empresa. O acompanhamento desse processo permite afirmar que, na perspectiva dos 

rodoviários, apenas no início da implantação desse modelo de vigilância houve uma 

diminuição na frequência dos assaltos. Quanto ao incômodo com o monitoramento, de 

modo semelhante ao que ocorre com os autores de delito, há uma relativa adaptação dos 

rodoviários à vigilância constante, embora nunca se esqueçam dela. 

O uso da vigilância sobre o trabalho sempre existiu, mas ganha novas aparências 

com o uso das modernas tecnologias, a exemplo de câmaras analógicas ou digitais. O 

sentir-se vigiado, o ser visto, mas sem se ver, é “objeto de uma informação, nunca sujeito 

numa comunicação” (FOUCAULT, 2007, p. 166). 

 

3.3 Relações Situadas, Interações Passageiras e Interações de Passagem 

 

3.3.1 O início  

 

O início da carreira de motorista, em geral, ocorre de modo gradual e precoce, aos 

vinte e poucos anos. A escolha profissional é motivada tanto pela ausência de 

oportunidades, que exigem como escolaridade apenas o ensino médio, mas cuja 
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remuneração ultrapassa o salário mínimo, como por identificação com a função. A 

ascensão na carreira entre os rodoviários mais antigos se dava de maneira informal e 

autônoma, antes de terem habilitação para dirigir ônibus, alguns cobradores eram 

ensinados por seus colegas motoristas a manobrar e estacionar os veículos nas garagens 

das empresas. Quando eram considerados aptos para a função, eram recomendados aos 

contratantes por seus “padrinhos” a serem promovidos a “manobreiros”.  

Numa etapa posterior, já manobrando com eficiência os veículos, recebiam linhas 

nas quais, acompanhados por outro motorista dentro do ônibus, eram os responsáveis por 

viagens. Não raro, as empresas contratam cobradores com habilitação que permite a 

condução de ônibus (categoria D) para que possam, a depender do desempenho 

profissional, ascender para a ocupação de motorista. Esse processo gradual ainda 

permanece, tem duração de meses ou anos: 

 

Tem o cobrador, tem o manobreiro que... o cobrador que...quando o 
cobrador tira a carteira, o que é que ele faz? Como ele sabe dirigir mais 
ou menos, ele vai pra manobra. Manobra é o que? Colocar o carro numa 
vaga, olhar no espelho e arrumar o carro nas vagas. E depois 
gradativamente virando condutor, também ai você vai tendo um instrutor 
também. Aqui acostumam você na linha pra você ir mais rápido pra 
estrada (Cesar, motorista, 49 anos, 29 de profissão). 

 

Outros motoristas iniciam a carreira no transporte de passageiros quando migram 

do setor de transporte de cargas como carreteiros de longa distância ou como motoristas de 

caminhões de transporte de resíduos (caçambas). Com esses últimos originou-se um 

estigma/rotulação que algumas vezes é evocado para justificar condutas consideradas 

hostis ou de direção perigosa, sobretudo para aqueles que são motoristas intermunicipais 

de curta distância (Região Metropolitana).  

A iniciação profissional aponta para a hierarquização de status
29 entre as diferentes 

ocupações no transporte interurbano: despachante, cobrador, manobreiro, motorista 

plantonista, motorista intermunicipal e interestadual e motorista instrutor. O status 

disfrutado por cobradores e motoristas na categoria é diferenciado, para parte do grupo de 

rodoviários a ocupação de cobrador de transporte coletivo não é reconhecida como 

profissão, pelo fato de que não é uma atividade que possa ser exercida fora do setor de 

condução de passageiros. Essas diferenças também foram encontradas no transporte 

urbano em Salvador por Paes-Machado e Levenstein (2002), os cobradores são os menos 
                                                           
29Emprega-se o termo status com referência ao prestígio, valorização e concedidos por um grupo a indivíduos 
de uma determinada ocupação ou posição.  
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prestigiados nessa escala, mas podem ascender profissionalmente. Enquanto que a 

ocupação de despachante que no marco legal, ainda não é reconhecida como uma 

classificação de ocupações e, portanto, recebe o título de auxiliar de serviços, pode ser o 

início da atividade profissional de cobradores, que a posteriori ocupam ou não a função de 

motoristas.  

 

3.3.2 As relações com os (im)pares 

 

Nos terminais, assim como nos veículos, as interações com outsiders
30, impostas 

pela obrigatoriedade, ainda que sejam abreviadas, colocam aos rodoviários em contato com 

inconvenientes, ao menos aos tolerantes, e propiciam também relações de natureza diversa: 

 

Osmar, 48 anos, rodoviário há 13, afastado da função de motorista há 
mais de um ano, está em reabilitação trabalhando como despachante há 
um mês: ‘A rodoviária de Salvador é bastante grande (...), então as 
pessoas que vem do interior da Bahia e se deparam com rodoviária de 
Salvador, elas ficam às vezes assustadas, muitas vezes perdidas, sem 
saber como se localizar, sem saber a quem pedir referências. E as pessoas 
que trabalham na rodoviária, motoristas, despachantes, eles se queixam 
que os passageiros fazem perguntas às vezes óbvias, na frente dos ônibus, 
vendo o letreiro e perguntam se aquele ônibus tem aquele destino. Muitas 
vezes a bandeira do ônibus é outra porque algumas empresas, elas são 
unificadas (...), às vezes o carro que está com o nome da Castor, ele vai 
transportar passageiros que compraram uma passagem para o carro da 
Miramar, muitas vezes eles ficam confusos em relação a isso. Algumas 
vezes aborrecem os rodoviários quando perguntam se o carro das 10:20 é 
o das 10:15, ou 10:19 o carro tá lá. Os rodoviários muitas vezes não tem 
paciência porque parece óbvio.’ Sobre a rodoviária de Salvador: ‘tem 
coisas feias, coisa ruins, coisas tristes. Porque se você quiser ver gente 
bonita e alegre é só no aeroporto, que é gente que tem dinheiro’. Ele não 
relata o que vê e o entristece para os filhos, se emociona e com olhos 
marejados de lágrimas diz ‘que consegue deixar aqui [na rodoviária] 
essas coisas (...), que no rodoviário ainda tem coisa boa, de ser 
rodoviário, que é o fato de interagir, o fato de ver os colegas, o fato de ver 
pessoas’, e que chega mais cedo para isso, para interagir, ver os colegas 
(Diário de Campo, 04/08/2011). 
 

Na rodoviária acontece muita coisa, tem pessoas de bem, mas vou te 
contar, na rodoviária existe muitas pessoas vulgares, que os motoristas 
70% tem casos extraconjugais, um disse que não passava três dias sem ter 
uma mulher  (Lúcio, 61 anos, despachante há mais de três décadas, Diário 
de Campo, 04/10/2010). 
Jonas tem 28 anos, motorista há 01, casado, se queixa que a principal 
dificuldade, o principal problema, o motivo de descontentamento com a 

                                                           
30

 Insiders são membros de um grupo específico ou coletividade ou ocupantes de um status social específico, 
enquanto os outsiders são os não membros (MERTON, 1972, p. 21).  



100 
 

 

carreira é ‘o estresse, o contato com os passageiros, os passageiros não 
dão bom dia. Os passageiros chegam e fazem as perguntas que eles 
objetivam, esse carro vai pra tal lugar? Esse carro vai sair agora? Como é 
que faço para pegar carro para outro lugar?’O rodoviário que está ao lado 
dele completa. ‘E é falta de dinheiro também, falta de educação, não é 
tanto a falta de dinheiro, mas é o estresse que os passageiros provocam, a 
falta de educação dos passageiros’ (Diário de Campo, 04/08/2011). 

 

As interações entre rodoviários e passageiros ocorrem em diferentes momentos e 

não exclusivamente nos veículos e na relação entre o prestador do serviço e seu cliente. 

Nos terminais os rodoviários são impelidos a responder dúvidas de passageiros-clientes de 

diferentes empresas, se estabelece uma relação de consumo transversal e não remunerada, 

trabalhadores de uma empresa prestando serviço de orientação a clientes de outra empresa.  

A relação com os passageiros é ambígua, é ao mesmo tempo um atrativo da 

atividade e fonte constante de conflitos e estresse (MENDES, 2004; PAES-MACHADO; 

LEVENSTEIN, 2002; COSTA; KOYAMA; MINUCI; FISCHER, 2003). Em recente 

estudo conduzido com motoristas urbanos de Belo Horizonte –MG, os constantes conflitos 

produzidos no contato com os passageiros foi identificado como a principal dificuldade no 

trabalho e fator de desgaste (MENDES, 2004). Enquanto que em Florianópolis- SC, as 

observações conduzidas pelos pesquisadores identificaram bom relacionamento entre 

rodoviários e passageiros (BATTISTON; CRUZ HOFFMANN, 2006). 

Essas interações rompem e recompõem, ao mesmo tempo, o tênue tecido que 

separa as interações formais, burocráticas e delimitadas pelas tarefas prescritas à função de 

motorista e cobrador. A regra é a mudança, a novidade constante, onde laços de 

solidariedade, cumplicidade, jogos lúdicos, atritos e tantas outras interações alteram o 

cotidiano, forjando cada dia de modo único. O contato com o ‘artigo humano’ protege e 

expõe, flagela e cura, desgasta e renova, atrai e repele, conforta e fere: 

 

Pedro, 37 anos, cobrador há 8 anos. ‘A gente lida com duas coisas 
difíceis: dinheiro e público. É o trabalho do cobrador, por isso tem que 
ficar atento, tem muita gente de má fé. O responsável é o cobrador, se 
falta R$0,05... passageiro fala: cobra, quebra essa pra mim, tá faltando 
cinco centavos. Mas se você deixa faltar R$0,05, passageiro vem pra 
cima [dizendo] que a gente tá querendo encher o papo, então são dois 
pesos e uma medida. A gente é tudo: despertador, meteorologia do 
tempo, psicólogo, guia, tem que saber nome de rua, locais. Por isso que 
digo que tem que ter amor pra trabalhar como rodoviário, tem que ser 
digno pra fazer bem feito. A gente gosta, mas continua também porque 
qualquer emprego tem que ter NS, nível superior. O bom é o contato com 
o público, dar risada. Ao dia são 400 a 500 passageiros transportados. 
Quando o passageiro não tem, a gente coloca do bolso.’ Quando pergunto 
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o gasto que ele tem com esse auxílio, me diz que é em torno de 12 a 13 
reais ao mês, certa vez esse mesmo valor foi apontado por outro 
rodoviário. ‘A empresa nos paga pra chegar até a ela o mínimo possível, 
então somos conselheiro, meteorologia. A empresa não paga só pra ser 
cobrador e motorista, paga pra resolver pepino.’ Pedro fala comigo 
enquanto toma café em uma mesa plástica de uma pequeno trailer em 
uma rodoviária minúscula do interior, comia dois pães com manteiga e 
leite com café, como não houve tempo de terminar seu café, sai com os 
pães em uma sacola, tomando seu café e se desculpa por ter que sair 
(Diário de Campo, 01/06/2011). 

 

Marcelo, 40 anos, motorista há 1,4 anos, diz que tem muitos amigos, 
‘ganha lanches, agrados e sente-se querido por passageiros’, se emociona, 
diz ‘a gente não sabe quem é ladrão, eu já achei que era ladrão e aí era 
polícia. Então a gente a depende deles [passageiros], já teve situação de 
precisar pegar testemunha por conta de acidente, e [passageiro] chegou a 
dar o telefone e falar: olha Marcelo, é só ligar. Então isso é bonito, a 
gente trabalha com Pessoas31

’ (Diário de Campo, 01/06/2011). 
 

Durante a produção de dados, entrevistas com trabalhadores de outros segmentos e 

do próprio setor de transporte rodoviário, que migraram recentemente para atendimento a 

passageiros, permitiu que se observassem especificidades atribuídas à clientela deste 

segmento, descrita como queixosa, insatisfeita e agressiva: 

 

Heitor, 23 anos, é despachante há seis meses. Diz que o trabalho é o de 
orientar o tráfego. Trabalhou antes com vendas, mudou porque diz ser 
melhor o salário como despachante. Em relação à diferença entre 
passageiro e cliente do comércio diz que passageiro é mais exigente e mal 
educado, agride com palavras e às vezes fisicamente (Diário de Campo, 
04/10/2010). 

 

É comum os rodoviários classificarem os passageiros de um determinado turno e 

linha como unidade, grupo “difícil” de lidar, “gente boa”, agradáveis ou desagradáveis. 

Nessa situação de copresença, característica da atividade, coexistem diferentes 

subjetividades e coletividades que, na perspectiva dos rodoviários, se metamorfizam em 

um grupo mais ou menos homogêneo com condutas prescritas: o de passageiros em 

deslocamento para um destino, que a depender das características do veículo e itinerário 

(incluindo origem e destino) se comportam de modo distinto de um itinerário para outro. 

De modo semelhante, os rodoviários se percebem agrupados como uma categoria sólida 

pelos passageiros.  

 

                                                           
31 Ênfase de entonação feita pelo entrevistado. 
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Mas, muitas vezes a visão que as pessoas tem é: ignorante, é burro... o 
que você pensar. Porque na realidade, exemplo, os passageiros de um 
coletivo como um todo é diferente dos passageiros de um carro desse ai 
[intermunicipal executivo], entendeu? A pessoa senta, fica lá, você para o 
carro ninguém fala nada. Pode parar um coletivo que: ‘porra motorista tá 
atrasado, porra!’ É totalmente diferente. Até essas pessoas que viajam lá 
quando vem aqui, eles se sentem assim, quando eles sentam, pelo 
ambiente, pelo carro, eles vem as pessoas todas quietinhas, caladinhas, 
ficam também caladinhos. Mas, coletivo, começa a conversar, aquela 
agonia. Tem um pessoal fazendo batucada, é diferente. É igual a 
motorista vê todo alinhado, com o carro todo sujo, você vê assim no 
painel (Carlos, 35 anos, rodoviário intermunicipal há 4/5 anos). 

 

Elementos como valores das passagens, características físicas dos veículos, duração 

da viagem, itinerário, conduta e trajes dos demais passageiros, vestimentas dos rodoviários, 

procedimentos operacionais exibidos pelos rodoviários - como, por exemplo, se dirigir aos 

passageiros e anunciar o roteiro da viagem e orientá-los sobre o uso de cinto de segurança 

– são marcadores que definem e tipificam uma situação modelando condutas individuais e 

coletivas, em alguma medida.  

As relações estabelecidas intra-rodoviários (insiders) (MERTON, 1964) também 

são percebidas como satisfatórias e insatisfatórias, atuando tanto como mantenedoras, 

quanto como deletérias da afeição à atividade. Despachantes e motoristas instrutores estão 

em condições de trabalho e vulnerabilidade bastante distintas daquelas enfrentadas por 

motoristas e cobradores. Os primeiros, emitem bilhetes (em terminais menores), fazem a 

conferência destes e de documentos portados por passageiros no embarque e desembarque, 

auxiliam na identificação e acomodação de bagagens, informam usuários e manejam 

ânimos de passageiros, ou seja, exercem suas atividades exclusivamente nos terminais 

rodoviários e tem contato frequente com motoristas e cobradores. Já os motoristas 

instrutores são ao mesmo tempo tutores e fiscais que acompanham motoristas em roteiros 

novos, são solicitados para resolver problemas diversos, estão tanto nos terminais, nas 

garagens, quanto nas vias; a diversificação de tarefas os colocam em menor contato com os 

passageiros quando comparados aos motoristas e cobradores.  

Motoristas instrutores são vistos de modo ambíguo, como pertinentes à classe e 

como controladores a serviço do empregador (outsiders), estando tanto em espaços 

institucionais, como em trânsito, e raras vezes compartilham condições de trabalho 

semelhantes a dos motoristas e cobradores.  

Diante dos múltiplos motivos de descontentamentos que concorrem com a relação 

entre rodoviários e instrutores, poucos rodoviários queixam-se voluntariamente da relação 
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com os instrutores, quando se expressam sobre as pressões no trabalho, os incluem como 

“pressão psicológica” que a empresa exerce. Em entrevista, uma psicóloga clínica que 

atende rodoviários de uma das maiores empresas do estado descreveu a relação entre os 

motoristas e instrutores como uma relação de intimidação. Uma relação que também pode 

ser de assédio moral, desqualificação e hostilidade: 

 

Em 2000, Mara identificou que os motoristas instrutores também 
necessitavam dessa intervenção [grupo terapêutico que realiza com 
motoristas]. Ao contrário dos demais motoristas, não viajam mais, 
treinam os novatos e são vistos com desconforto pelos outros motoristas. 
A presença de um instrutor intimida tanto que há apelidos como Hitler, 
Sadan e Miseravão (Psicóloga, 50 anos, trabalha com rodoviários há 12 
anos, Diário de Campo, 06/06/2008). 

 

Luciano é instrutor há dois anos, rodoviário há sete anos, 36 anos de 
idade, foi policial militar dois anos. Na ambientação [treinamento que 
fazem antes se serem integrados à equipe] para se tornar motorista ouviu 
que os motoristas são arranjeiros e armengueiros. Arranjeiros que não se 
profissionalizam, são acomodados, não evoluem, e armengueiros porque 
fingem que fazem coisas e não fazem, fingem que trabalham muito, mas 
enrolam (Diário de Campo, 02/03/2011). 

 

A satisfação no relacionamento entre motoristas instrutores versus motoristas e 

cobradores está sujeita ao nível de controle, modo de exercitar poder e rechaço dos 

primeiros em relação aos últimos. Na ambientação, nos treinamentos que se seguem ao 

longo da carreira, na figura do palestrante, dos gerentes, do controlador de tráfego, do 

fiscal secreto, do motorista instrutor e tantos outros agentes de controle humanos e 

mecânicos (bafômetros e câmeras de vídeo), o trabalhador é (con)formado no modelo de 

mercadoria comercialmente vantajoso ao empregador. Por delegação, os controladores de 

tráfego e instrutores fiscalizam e regulam vestimentas e comportamentos dos rodoviários, o 

disciplinamento/adestramento é tão mais rígido quanto maior a inserção, status e poder 

econômico do empregador.  

Nas empresas menores os uniformes são entregues ao trabalhador uma vez ao ano, 

ou uma vez ao longo dos anos, embora seu uso seja exigido e controlado por sansão 

disciplinar. Resulta que, aqueles que se preocupam e dispõem de recursos pessoais, repõem 

com investimentos pessoais os uniformes exigidos; outros, por razões diversas, utilizam 

uniformes desbotados, puídos, com reparos visíveis. Nas empresas maiores, geralmente, as 

que disponibilizam viagens de longa distância, e mais ainda, se são viagens executivas ou 

executivas interestaduais, os uniformes incluem gravatas, camisas com bordados que 
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lembram pilotos de aeronaves, o polimento dos sapatos são verificados, além do cuidado 

com os cabelos e unhas. Os trechos a seguir retratam o controle e exigências dos 

empregadores e a discrepância nas condições proporcionadas para atendê-los: 

 

Jaqueline, 33 anos, cobradora há cinco anos. A ‘farda é uma vez só, na 
empresa desde esses 02 anos e 04 meses. Depois tive que comprar; 
comprar no mercado e repor do bolso. Depois a empresa pede de volta’, 
quando engravidou, ela teve que mandar fazer a farda, precisou fazer uma 
calça, ela mesma pagou e como teve que fazer outra camisa, teve que 
devolver a antiga (Diário de Campo, 04/08/2011). 
 

Tem empresa lá fora que não tem plano de saúde, aqui tem. Tem empresa 
que paga menos, aqui [na Delta] paga mais. Tem farda gratuita, sapato, 
não sei o que, né?! Comida! Café. Tudo, né? Entendeu? (Claudio, 47 
anos, motorista há 25 anos). 

 
Jean 54 anos, trabalha como despachante há 1 ano e 4 meses. Diz que 
eles recebem 03 camisas quando entram, 02 calças, 01 meia, 01 cinto, 01 
sapato. Seis meses depois eles recebem uma nova camisa, ‘então, não 
falta roupa, sempre tem roupa, uso uma camisa por baixo, para proteger, 
evitar ter suor. A empresa cobra muito, essa empresa cobra muito boa 
aparência, o fiscal chega ao ponto de fazer críticas sobre o sapato, se o 
sapato não estiver engraxado, se o sapato não estiver certinho, se o sapato 
não estiver arrumadinho’. Ele diz que eles ‘não tem lazer, que não tem 
lazer’, que eles ‘não tem vida. Nosso lazer é o trabalho, é dar o prazer 
para quem está se distraindo, esse é o nosso lazer’ (Diário de Campo, 
04/08/2011). 

 

Pelo uso do poder disciplinar (FOUCAULT, 2007) se elege, domestica e controla 

corpos, afetos visíveis (máscaras32 públicas), (pseudos) padrões psicológicos ou supostos 

modos de reagir a eventos, condutas individuais e coletivas, conferindo aos subgrupos de 

rodoviários características que os mesclam/unificam e distinguem. No setor de serviços, 

vende-se o produto, o produtor e o modo de produção. Posto de outro modo, o passageiro 

adquire o transporte para um destino e o modo como este serviço será prestado, o que 

inclui o agente humano, o rodoviário em seu modo de produzir a mercadoria adquirida. A 

busca do empregador pela ‘satisfação’ do cliente impõe ao rodoviário um modo de 

produção determinado por regras de conduta interacionais e emocionais, quando entra em 

cena o consumidor.  

O conceito ‘trabalho emocional’, foi cunhado por Hochschild (1983) para descrever 

a construção e imposição de “um padrão de sentimento ideal construído na interação 
                                                           

32 Goffman (1983) define ‘máscara’ como parte do desempenho de uma pessoa para definir uma situação 
para aqueles que a observam, permite que os outros leiam traços projetados do caráter e papel social do 
observado.  
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social, e procuram manusear e administrar suas emoções profundas para adequá-las a essa 

expectativa quando não estão sentindo assim internamente” (BONELLI, 2004, p.357). No 

âmbito das atitudes, as manifestações emocionais ocorreriam em dois níveis, um mais 

superficial, que se refere mais à dramatização quando em cena com estranhos; e no nível 

mais profundo, o modo de sentir, e não apenas as expressões externas seriam treinadas 

(HOCHSCHILD, 2003). No contato com o público, o trabalhador, além do produto base da 

relação (o deslocamento físico), produz um estado emocional observável que por si, resulta 

em um estado emocional no observador/consumidor. O empregador, então, controla 

também o ‘trabalho emocional’, ou melhor, o produto emocional.  

Esse processo de construção de estados emocionais assume para alguns rodoviários 

o status de ethos profissional, enquanto modo de portar-se no cotidiano e reagir a eventos. 

Observou-se em campo, mesmo no trato com a pesquisadora, algumas vezes, uma postura 

servil. Trata-se de um controle que é exercito verticalmente e horizontalmente, pelos 

superiores e pares e que algumas é tão diluído nas práticas cotidianas e legitimados que 

quando alcançados, conferem ao indivíduo um senso de dever cumprido, um orgulho de si 

mesmo. 

 

3.4 A (Des)valorização Profissional 

 

Muitos motoristas entrevistados desejavam, desde tenra idade, ser motorista de 

ônibus. Em seus jogos fantasiavam com brincadeiras de dirigir um grande veículo (ônibus 

e caminhões), como aqueles que viam em deslocamentos pelas cidades; um fortalecimento 

da identidade masculina, uma possibilidade de conhecer pessoas e lugares, uma 

responsabilidade e exercício de poder e autoridade, uma existência e um ‘ser e estar’ 

público. Essas representações e desejos também foram identificados pela psicóloga Mara 

ao longo de seu trabalho clínico: 

 

Mara descreve o perfil dos rodoviários: ‘é próprio da categoria uma baixo 
auto-estima. Parece que tem complexo de inferioridade. É o sonho de 
muitos, desde menino, dirigir um ônibus ou caminhão. Se sentem 
pequenos, precisam do veículo grandão para se sentirem homens de 
verdade’. Ela enfatiza que eles tem complexo de inferioridade, se alguém 
passa perto e não os cumprimenta, eles se sentem feridos, rejeitados e 
facilmente humilhados. ‘Dirigir um veículo grande é a realização de um 
sonho para muitos, mas esse sonho é tolido pelas rígidas normas da 
empresa, gerando frustração e raiva. Esses sentimentos, essas 
dificuldades são dramatizadas, vivenciadas e resolvidas no trabalho de 
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grupo’ (Psicóloga, 50 anos, há 12 anos realiza trabalho terapêutico com 
rodoviários, Diário de Campo, 06/06/2008). 

 

Levada para vida adulta, a projeção representa uma fonte de realização e frustração, 

pois gera expectativas de reconhecimento e reafirmação, nem sempre satisfeitos. A 

representação que possui de sua atividade profissional contribui então, para que o 

trabalhador obtenha bem estar ou desgaste no trabalho (MENDES, 2004), dependendo das 

expectativas nutridas e sua habilidade em manejar frustrações ou deslocar a satisfação para 

outras fontes, como o contato com os passageiros e o cotidiano no qual a variação e a 

novidade são constantes.  

A identificação afetiva com a atividade nutrida ainda na infância é um dos fatores 

que favorecem a permanência na profissão, ainda que insatisfeitos com as condições e 

relações de trabalho atuais. Essa identificação manifesta por parte dos rodoviários também 

foi verificada pelo médico entrevistado no estudo. Entre esse grupo de profissionais 

(motoristas e cobradores), nota-se na satisfação pessoal, um sentido de realização e 

contribuição social atribuído à atividade: 

 

Eu adoro minha profissão, eu amo o que eu faço, eu não faço só por 
necessidade eu faço porque gosto também. Eu uni o útil ao agradável, 
ganhando dinheiro fazendo o que gosto me sinto realizado com minha 
profissão. Eu me sinto importante dirigindo um ônibus desse aí. Eu fico 
mais feliz da conta quando eu vejo, entram 3, 4, 5 crianças de colo, ainda 
quando nessas noites que a gente viaja por aí e eu consigo deixar no final 
da viagem, e eu deixo eles todos em paz. Quando você vivencia uma 
coisa que você gosta é o mesmo que não fazer. Eu me sinto realizado 
quando faço uma viagem especialmente de noite e tá todo mundo em paz. 
Tem pessoas que a gente chega no lugar e dizem: ‘poxa a gente já 
chegou?’ Então pra mim isso é importante, entendeu?  Eu tenho esse 
tempo todo dirigindo aqui e seu eu pudesse ficar a vida toda até não 
aguentar mais, eu ficaria porque eu gosto do que faço (Cesar, 49 anos, 29 
anos de profissão, motorista intermunicipal de longa distância).  

 

A permanência de motoristas e cobradores no segmento depende ainda, em grande 

parte, do reconhecimento percebido, do significado conferido à atividade de motorista, do 

sofrimento causado pelas vivências (estressantes ou prazerosas) com passageiros, do 

sofrimento advindo das experiências diretas e indiretas com os assaltos e do processo de 

trabalho: 

 

Renato, 42 anos, desde 1998 é rodoviário. Gosta do trabalho porque ‘vê 
pessoas diferentes, mas tem desanimado por conta dos assaltos e da 
pressão de horários’, pensa em dirigir caminhão. Diz que a empresa ‘é 
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uma das melhores, não atrasa salário’. Em dezembro houve 3 ou 4 
assaltos na empresa. (...) Tem orgulho de sua atividade porque ‘carrega 
vidas, projetos, gente feliz como crianças que saem de férias a passeio, 
por isso é grande a responsabilidade, o trânsito mata mais que guerra 
(Diário de Campo, 27/01/2010). 

 

O ‘não reconhecimento’ e a ‘falta de consideração’ em relação ao trabalho e ao 

trabalhador por parte dos clientes e dos empregadores surgiu como uma categoria êmica, 

quando aos rodoviários, especialmente aos motoristas, era perguntado se haviam 

descontentamentos com o trabalho e quais seriam estes: 

 

Roberto, 45 anos, há 19 anos trabalha como rodoviário. ‘O mais difícil é 
a falta de condições para descansar, descarregar a adrenalina e a falta de 
dignidade’, que com o salário que ganha, ‘mais de 600 reais são despesas 
de moradia, água e luz. Há situações como o atropelamento que são tão 
traumáticas, tão chocante33, então quando um passageiro fala - obrigada, - 
é como se fosse um prêmio’. Ele afirma que anualmente os rodoviários 
fazem cursos de primeiros socorros, por conta das situações de risco, ele 
mesmo nunca precisou colocar em prática, mas há 15 dias estava parando 
no ponto quando um ônibus de outra empresa perdeu o freio e colidiu 
com a traseira de seu veículo, três passageiros ficaram levemente feridos. 
Queixa-se que o principal problema, além do estresse do transito ‘é a falta 
de reconhecimento, um motorista de caçamba, sem desmerecer o trabalho 
do colega, ele puxa o que? Lixo. Ele tira 2 mil reais, então o que 
acontece...’  (Diário de Campo, 16/05/2011). 
 

É porque a gente transporta muita gente, se você viajar comigo, o nome já 
está dizendo passageiro, você transporta um aqui agora num sabe se vai 
pegar você de novo. Você não vai gravar a fisionomia, mas se ele fizer 
uma gracinha, me cumprimentar educadamente você grava, entendeu? 

                                                           
33

 Roberto se refere a um atropelamento ocorrido na manhã daquele dia. O atropelamento mobilizou os 
rodoviários que se encontraram na estação de Simões Filhos como se observa no trecho de Diário de Campo: 
Saí de Salvador com destino à rodoviária de Simões Filho às 7 horas, embarquei próximo à estação da Lapa. 
a viagem foi lenta, aos poucos o ônibus foi sendo tomado por passageiros, o trânsito lento me fez chegar com 
atraso de 25 minutos, Carlos, motorista amigo de Élio não me aguardou; a entrevista havia sido agendada no 
dia anterior. A rodoviária é pequena, os motoristas se aglomeram junto a uma pequena mesa onde trabalham 
dois despachantes. Quando me aproximo para perguntar sobre Carlos, ouço comentarem:  [rodoviário 1] 
‘Você viu? Você viu? Vocês viram perto da Brasil Gás ali? [rodoviário 2] Tudo esbagaçado, os cara estavam 
colocando uns negócios [lonas] em cima. [rodoviário 1] Parecia um cachorro, acho que até eu passei por 
cima de uns pedaços. Tinha fígado, tinha tudo picado, as coisas pra fora, braço...’ Tentei ouvir melhor, 
embora deduzisse do que se tratava, mais que ouvir, busquei ler o que diziam e como aquele evento 
repercutia neles. Estavam agitados, alguns se aproximavam e logo saíram. Não havia sátira, talvez um 
lamento, presente na aparente necessidade de relatar a brutalidade do atropelamento. Rapidamente o 
motorista que contava o ocorrido se afasta, enquanto os outros seguem falando de outros temas. Pergunto ao 
despachante se conhece Carlos, ele confirma que sim e que o viu há pouco. (...) Na viagem de volta à 
Salvador, cerca de duras horas depois que cheguei em Simões, me sento na primeira poltrona para tentar 
entrevistar o motorista. O trânsito continua lento, vemos dois acidentes, possivelmente sem vítimas. Roberto 
relata que foi assaltado 12 vezes, somando o trabalho municipal e intermunicipal. No lugar do atropelamento 
vemos ser retirado do chão por um homem um colete azul com faixa de sinalização, era uma parte do 
vestuário do homem atropelado. Roberto me diz: sentiu o cheiro? Supondo do que se trata, ainda pergunto: 
de que? Ele: de sangue” (Diário de Campo, 16/05/2011). 
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‘Olhe aquela menina educada!’ (Claudio, 47 anos, 25 anos como 
rodoviário).  
 

Mariano, 46 anos, rodoviário intermunicipal há 19 anos. Queixa-se que o 
principal motivo de insatisfação é a falta de reconhecimento e o estresse 
com o trânsito e passageiros. Há uma semana ‘perdeu a paciência com 
uma passageira’ que reclamou que ele não parou no ponto, que segundo 
ele, estava ocupado, obrigando-o a encostar mais à frente, ela o ofendeu 
com palavrões, ele retornou à garagem como deveria e pediu ao gerente 
que o demitisse. ‘Eu sempre pensei que se acontecesse, no dia que eu 
tiver vontade de ir pra cima, eu pediria pra sair, e foi o que aconteceu 
naquele dia. O gerente falou: você vai sair pra que? - Um britador na 
Meridiano ganha R$500,00.  Então você vê, ninguém ganha 500 reais, 
não é o mínimo e ele... Não é desmerecendo as outras profissões não, mas 
ele tá comparando a gente com britador, com motorista de caçamba. A 
gente leva quantas vidas? E comparando com o que? Então é a falta de 
respeito com o tamanho de responsabilidade que a gente carrega. Não 
tem como dar condições dignas pra família, pagar uma escola, uma 
comida de qualidade. Também não tem direito a se divertir, porque folga 
um dia na semana e você não sabe se tem bafômetro no outro dia, então 
não pode nem relaxar, chegar tarde. Tem muito colega que não pega nem 
férias.  (...) O complicado é o escalante, que coloca as horas extras, tem 
empresa que você fica 3 ou 4 horas extras e só pagam 50% (Diário de 
Campo, 16/05/2011).    
 

Claudio: Verdade, nós transportamos tanta gente que se vê que é 
estudado e tal. Pelo começo da viagem não dá nem um obrigado, não dá. 
Por educação: um obrigado, uma boa noite, um bom dia, né? 
Pesquisadora: Você fica chateado? 
Claudio: Não, que a gente já convive. Desses que eu transporto aí não 
roda ninguém pézinho de chulé não. É psicólogo, é gerente, é promotor, é 
delegado, mas... 
Pesquisadora: Chegam a maltratar? 
Claudio: Não. Mas a gente sente aquela distância né? Mas não são todos 
não (47 anos, rodoviário há 25 anos). 
 

 

Nota-se pelo relato de Roberto, de tantos outros entrevistados, pelas observações 

feitas pelos profissionais de saúde que trabalham com os rodoviários, que expressões de 

gratidão e de reconhecimento do valor de seu trabalho são vivenciadas como necessárias à 

satisfação pessoal e profissional. Tal necessidade de reconhecimento e de afeto também foi 

constatada nas relações estabelecidas entre a pesquisadora e os rodoviários, impactando 

significativamente na qualidade das interações e dos dados, quando atendida. Observou-se 

que a ausência de amistosidade, afetividade e reconhecimento advindo dos passageiros e 

dos empregadores é um fator de insatisfação e descontentamento também entre os 

rodoviários que trabalham em linhas de longa distância (intermunicipais e interestaduais), 

de empresas maiores e com condições de trabalhos menos extenuantes. 
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A remuneração, outra dimensão que compõe a concepção de reconhecimento 

profissional, aproximadamente 1.240 reais para motorista interestadual, 1.215 a 1.143 para 

o intermunicipal e 740 reais para cobradores, é vista como defasada, insuficiente para 

cobrir os custos de vida e desgastes provocados pela atividade. Oficialmente o turno de 

trabalho tem 7:20 horas de duração, tanto para os rodoviários de curta, quanto para os que 

percorrem longa distância, as folgas ocorrem após seis dias de trabalho, são rotativas, 

apenas um domingo de descanso é garantido por mês. Várias demandas como atrasos com 

o trânsito, acidentes, cálculos que não consideram o tempo dispendido para entrada e saída 

do contingente de passageiros e o número de viagens no turno, aumento da demanda de 

passageiros, entre outras, resultam na necessidade de cumprimento de horas extras que se 

desdobram em ‘turnos extras’:  

 

Em São Sebastião do Passé entrevisto Tania dentro do ônibus, na 
rodoviária durante sua pausa de almoço. Cobradora há 05 anos, é a 
terceira empresa em que trabalha, faz a linha Passé/Santo Amaro. 
Reclama que ‘a profissão é bastante puxada’. ‘Pega 06hs da manhã e 
larga 06hs da tarde. Tem almoço de 01hs e meia e esse turno longo desse 
jeito, está assim desde que entrou o inverno e a empresa precisou demitir 
vários funcionários. No inverno cai o movimento e aqueles trabalhadores 
que ficam, eles são obrigados às vezes a dobrar. Até 40hs semanais a 
empresa paga 50% de extras, depois ela não paga nada’. ‘Por conta de 
ficar em pé cobrando, quando está lotado’, ela sente dor no joelho, dor 
nas costas (Diário de Campo, 04/08/2011). 
 

Ricardo, 36 anos de profissão, 55 de idade, diz que tem motorista que 
chega a trabalhar de 12 a 14 horas sem descanso. Quem faz a linha para 
Sobradinho - Abaré via Mauá, é linha comercial, são 14 horas, só pagam 
2 horas extras e ainda 50% do valor. ‘Só falta o chicote porque algema já 
colocaram na gente’ (Diário de Campo, 25/02/2010). 
 

Ronei, motorista, se aproxima enquanto entrevisto outro motorista, são 
colegas de trabalho, ao nos ouvir diz que sai de Salvador às 10:30h e 
chega no destino às 22 horas, afirma que só recebe duas horas extras e 
ainda 50%, faz a linha Juazeiro via Mauá, dorme em alojamento ‘que 
nem sempre tem cama e ao som de ronco de ônibus’, nem sempre vai 
para casa, é rodoviário há 25 anos, está visivelmente abatido (Diário de 
Campo, 25/02/2011). 
Até 40horas semanais de horas extra, se recebe 50% do valor, 
antigamente era 100%, mas depois houve um acordo com o Sindicato, se 
paga 50%. Depois de 40 horas paga 100%’ (Jean é rodoviário há 1,4 
anos, 48 anos, Diário de Campo, 04/02/2011). 
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Na região metropolitana de Vitória-ES, Barcelos et al (2007) também constataram a 

prática de remuneração parcial de horas extras trabalhadas, e a interferência do sindicato na 

negociação dos valores a serem pagos. No caso capixaba, o sindicato afirmou que nas duas 

primeiras horas extras o trabalhador deveria receber 75% do valor da hora, 25% a mais que 

na Bahia, as demais deveriam ser compensadas em 100% pelo empresariado capixaba. Não 

se tem informações, no entanto, se de modo semelhante ao que ocorre no estado baiano, os 

acordos sindicais nem sempre são cumpridos. 

Nota-se que é prática comum à realização de horas extras, e apesar da existência de 

acordo sindical, há empresas, sobretudo as menores, que estipulam as próprias regras, ‘à 

boca pequena’ os rodoviários se queixam, mas parecem resignados, pois, a não exploração 

é a exceção. Como ocorre em outros serviços, o transporte de pessoas também possui 

momentos de aumento e diminuição de demanda, que impactam na qualidade de oferta, 

prestação do serviço, nas relações estabelecidas e nas condições de trabalho. E, um ‘outro 

lado da moeda’ é que, para alguns, embora o desgaste físico-emocional seja devastador, as 

horas extras e a venda das férias é um modo de aumentar a renda mensal familiar. 

Além das extensões de turnos, há rodoviários que trabalham no deslocamento em 

linhas de longa distância e que padecem em condições de trabalho de maior precariedade, 

quando comparados aos rodoviários de curta distância, uma vez que dormem em 

alojamentos nem sempre adequados ao repouso. E assim como aqueles que trabalham nos 

turnos iniciais do dia, tem seu horário de repouso totalmente distinto de suas famílias e 

outros trabalhadores, limitando suas relações sociais: 

 

Jean, 48 anos, trabalha como despachante há 1,4 anos. A escala deles é 
5x1. Trabalha 5 dias e folga 1. ‘Isso quer dizer que não tem dia definido, 
quase todos os meses, tem uma folga só por domingo e tem mês que não 
tem folga’. Então ele diz: ‘A vida do rodoviário é antissocial. Perde 
contato de amizade lá fora. A vida do rodoviário é antissocial. Perde 
grande parte do ser humano, que é a sociedade. Quando se tem folga você 
vai ficar com a família. Você não tem tempo para os amigos, para cultivar 
outras amizades, pra cultivar lá fora’ (Diário de Campo, 04/02/2011). 
 

Osmar, 48 anos, rodoviário há 13 anos. Nessas distâncias maiores de 7hs, 
ele ‘fazia chegar no local de trabalho, cumpria a viagem e dormir para 
voltar no dia seguinte, depois de 7hs de viagem. Nesse sentido era ruim 
ficar longe da família e as condições dos alojamentos. Porque como as 
empresas pensam que é preciso descansar, os alojamentos são distantes 
da cidade e com muriçocas, muito quente, então, acabava dormindo 
muito mal, as camas pequenas, apertadas’, a alimentação oferecida era de 
‘restaurantes e em relação a isso não era ruim, não tem de que se 
queixar’. ‘Nesses lugares longe, a empresa é quem paga as refeições 
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porque não se aceita tickets. (...) Uma folga por semana; acabava 
descansando, acabava dormindo e não fazia muita coisa. Então os 
alojamentos são definidos como bem simples. Colchões bem fininhos, 
cerca de duas semanas depois o colchão já não serve mais. Por isso a 
noite é muito ruim’ (Diário de Campo, 04/02/2011). 

 

Em estudo conduzido com trabalhadores do transporte ferroviário, condutores de 

trens, da cidade de Buenos Aires - Argentina, o psicólogo Garaño também identificou a 

degradação da vida social desses trabalhadores: como as folgas são rotativas, não se está 

presente em momentos sociais de integração, há um momento em que não se é mais 

convidado (GARAÑO, 2002). Garaño (2011)34 ao longo de mais de uma década 

trabalhando com condutores de trens identificou que que essa população tem sua vida 

social restrita ao contato com a família nuclear e os colegas de trabalho, o mesmo se 

observou entre os rodoviários baianos com turnos estendidos e itinerários de longa 

distância. Os horários de início e fim de turno e o prolongamento desses interferem e 

repercutem negativamente na dinâmica e no estilo de vida dos rodoviários, lazer, projetos 

educacionais, nas relações sociais familiares e extensas, e ainda os expõe a risco de 

vitimização por roubos no deslocamento para o trabalho: 

 

O turno de trabalho é uma reclamação constante porque começa 4:30 da 
manhã termina duas da tarde; o turno da tarde começa 02:00 e termina 
00:00 horas. Para chegar aqui 04:30 tem que sair muito cedo de casa, 
acordar 03hs da manhã. Isso trás um cansaço muito grande ao longo do 
tempo’ (Osmar, 48 anos, rodoviário há 13 anos, Diário de Campo, 
04/02/2011).  

 

Para minimizar as dificuldades de deslocamento algumas empresas disponibilizam 

serviços de “apanha”, um veículo que faz roteiros específicos para deslocamento dos 

trabalhadores em horários onde o transporte coletivo é escasso: 

 

Ao descrever como inicia sua rotina Jean diz que tem que ‘se aventurar, 
pegar carro’. Quando ele fala em se aventurar, pegar carro, ele está se 
referindo a pegar o transporte coletivo para o trabalho e voltar para casa, 
do ponto até sua casa precisa caminhar 2km. Quando vai ao trabalho são 
4:30hs, 5hs da manhã, e se aventura ‘no sentido de correr todo tipo de 
risco. Quando é sexta, domingo, tem apanha, apanha é quando tem um ou 
dois carros que fazem roteiro para entregar, para levar o rodoviário que 
fez extra até em casa. Só que não vale a pena ir de apanha, porque 
demora muito, é um roteiro só pra levar vários rodoviários, então ele 
acaba chegando tarde.’ Ele volta a falar que isso é ‘a principal 

                                                           
34 Em entrevista concedida à pesquisadora, durante estágio de doutoramento na Universidad Nacional de 
Lanus.  
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negatividade do trabalho. ‘É o horário, é o turno, tem que estar 5hs da 
manhã, tem que sair de casa, tem que andar a pé, tem que correr risco’. 
Ele frisa que é o pior (Diário de Campo, 04/02/2011). 

 

Melhores condições de trabalho foram encontradas por Oliveira (2008) entre 20 

motoristas rodoviários (entrevistados em Piauí) de uma grande empresa de Fortaleza (com 

filiais no Nordeste, Norte e Centro-Oeste): são em média trinta e seis horas divididas em 

cinco jornadas de trabalho e de doze horas de repouso, com folga no sexto dia, as horas 

extras, que ocorrem com mais frequência nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro 

são remuneradas conforme as leis trabalhistas vigentes. E diferentemente do caso baiano, o 

setor de tráfego alterna as escalas entre viagens noturnas e diurnas. A alteração de turno 

diminui a chance de estresse, a hipótese explicativa desenvolvida por Costa et al (2003) é 

que possível que as mudanças de horário “tenham um efeito protetor, por alternarem 

horários desfavoráveis, com entrada muito cedo ou saída muito tarde da noite, quando é 

maior a possibilidade de assaltos” (p. 65). Ainda em comparação aos rodoviários 

plantonistas baianos e cearenses, enquanto os primeiros cumprem escala de sete horas e 

vinte minutos, os cearenses trabalham doze horas (OLIVEIRA, 2008).  

Outra expressão da desvalorização profissional, segundo os próprios sujeitos, 

emergiu em suas queixas sobre as condições dos veículos e o fato de “pagar para 

trabalhar”. Nas linhas de curta distância é comum os veículos serem ruidosos, quentes, 

com manutenção precária que favorece quebras e por consequência, paradas nas rodovias, 

atrasos e desentendimentos com passageiros e ergonomia inadequada. E quando o veículo 

sofre avarias (rodas amassadas, lataria danificada, entre outros) ou o condutor é multado, 

os custos dos reparos e multas são extraídos dos salários do rodoviário, a menos que a 

inocência deste seja comprovada por perícia técnica. Nos casos em que o rodoviário atribui 

a ocorrência do dano às condições do veículo, acordos são feitos ou o sindicado é acionado 

como intermediador. Esse mecanismo de responsabilização também foi encontrado por 

Battiston (2006) et al em Florianópolis. 

As condições físicas do veículo como ruído, temperatura, dificuldades de adaptação 

homem-máquina e movimentos repetitivos, as relações de trabalho com passageiros e 

colegas de profissão, o controle excessivo com horários e sistemas de fiscalização, a 

jornada desgastante e prolongada, o excesso de trabalho e ausência de mecanismos de 

compensação são percebidos como fatores de adoecimento, degradadores da saúde do 

rodoviário e que abreviam suas carreiras.  
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3.4.1 Dor e sofrimento: profissão maculada  

 

A partir dos 35 anos os motoristas intermunicipais de curta distância, especialmente 

que trabalham em viagens comerciais, questionam a continuidade na profissão, mesmo 

aqueles que encontram prazer na atividade. As condições de trabalho desgastantes, o 

estresse provocado pelo trânsito e relações descorteses com o público, a dieta inadequada 

os levam a desenvolver doenças osteomusculares, vasculares e digestivas, que diminuem 

sua empregabilidade no setor.  

Enquanto no transporte em veículos mais luxuosos e de tecnologia mais moderna 

há melhor conforto e menor sofrimento físico do trabalhador, “o transporte urbano mói o 

sujeito, pega toda a carne e joga o osso” (Carlos, 35 anos, rodoviário intermunicipal há 4/5 

anos), e de modo semelhante, no transporte semi-urbano/intermunicipal de curta distância, 

cujas condições são bastante similares ao transporte urbano, a saúde do rodoviário é 

deteriorada, tornando a atividade “uma profissão maculada, porque começa cedo e termina 

cedo” (Daniel, 25 anos, motorista há 2 anos, Diário de Campo, 02/02/2009). Os 

rodoviários se percebem como trabalhadores que possuem uma carreira breve, tal qual se 

possuíssem ‘prazo de validade’, doentes, são rejeitados pelo mercado de trabalho que 

outrora serviram: 

 

Está visto aí. Só quem está realmente fora do sistema, mas a gente vê. (...) 
Motorista, as empresas pegam até quarenta anos, passou de quarenta e 
cinco não pega. Não pode pegar mais. Agora empresa assim, por 
exemplo, como a Planeta [que opera em longa distância entre municípios 
e estados] já pega alguém mais experiente, mas poucas empresas, a partir 
de quarenta já não pega mais. E outra coisa também fundamental, eu ia 
pegar o jornal e te mostrar aqui, mas infelizmente eu esqueci em casa. 
Pedindo motorista que tinha assim embaixo: ‘Observação: que nunca 
trabalhou em empresa de ônibus e nem com combustíveis fósseis.’ Ou 
seja, com carreta, né? Que tem...porque uma vez que trabalhou nessas 
empresas já não servem mais, tem que pegar aquele sem experiência, 
entendeu? Pra botar no regime dela. (...) A pessoa deve dar uns cinco 
anos sem dar problema nenhum. Aí depois de uns cinco ou seis anos a 
pessoa começa a enjoar do trabalho e ...no meu caso também eu já estou 
desanimado. Nem pela empresa, mas pelo sistema. Conheço tanta gente 
aí, quarenta anos aí, que trabalha e fica sem trabalhar. Aí tem que ir pra 
essas empresinha fazer bico. Que a gente chama bico, pra tentar se 
aposentar futuramente. Quer dizer, empresa grande só quer menino, 
passou de quarenta anos ou até mais... Essa ai a que eu trabalho, só pega 
até quarenta e três anos. Passou de quarenta e quatro num pega mais’ 
(Carlos, 35 anos, rodoviário há 4/5 anos). 
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Pergunto sobre a saúde, se teve algum reflexo do trabalho, ela diz que a 
coluna ‘acabou por causa do trabalho. Arregaçou, é a primeira coisa que 
acaba é a coluna. Pode perguntar para todo mundo, que acabou’ 
(Jaqueline, 33 anos, cobradora há 5 anos). 

 

A literatura a respeito da saúde dos trabalhadores do setor de transportes indica que 

essa população possui um risco aumentado de desenvolvimento de problemas músculo-

esqueléticos, gastrointestinais, obesidade (COSTA; KOYAMA; MINUCI; FISCHER, 

2003; NERI; SOARES; SOARES, 2005) e hipertensão (COSTA, KOYAMA; MINUCI; 

FISCHER, 2003; NERI; SOARES; SOARES, 2005; BATTISTON; CRUZ HOFFMANN, 

2006). Independente do tipo de veículo e modalidade de viagem as queixas sobre dores e 

hérnias de disco na coluna vertebral são frequentes, tanto em cobradores quanto em 

motoristas. Tais enfermidades são corroboradas pela literatura e pelo profissional de saúde 

entrevistado (médico que acompanha rodoviários de uma grande empresa baiana) que 

constatou uma relação de doenças que afetam seus pacientes: hipertensão, varizes, doenças 

na espinha dorsal, como ilustrado nas narrativas a seguir: 

 

O estresse é tamanho que fica todo mundo doente, esses bancos, a 
comida, pode ver que é todo mundo com barriga, com gordura acumulada 
no abdômen, alimentação é ruim, como rápido e qualquer coisa, então 
leva a hipertensão e esses bancos ruim... hérnia de disco (Roberto, 45 
anos, rodoviário há 16 anos, Diário de Campo, 15/05/2011). 
 

Então [segue narrando], a gente tem medo, medo de reação, medo de 
revide, tá de costas. É um estresse todo mundo é doente, quer saber o que 
tem? Tudo hérnia de disco e hipertensão, eu mesmo tenho 4 hérnias, 
pressão alta que outro dia chegou 22/14’ (Mariano, 46 anos, rodoviário há 
21 ano, Diário de Campo, 16/05/2011). 

 

Outros quadros apontados pelo médico não tem sido identificados ou analisados 

com frequência na literatura: doenças gastrointestinais, transtornos do sono, doenças 

metabólicas (taxas altas de colesterol e diabetes) e transtornos sexuais (impotência e baixa 

libido), mas foram igualmente encontrados por Garaño (2002), apontando para 

semelhanças no adoecimento de trabalhadores do setor de transportes de passageiros. 

Quando comparadas com outros serviços, os empregados do setor de transporte de cargas e 

de passageiros têm aumentadas as chances de doenças de coluna e costas em 15,0% e 

17,0%, respectivamente, os trabalhadores no setor de transporte de passageiros têm 28,0% 

a mais de chances de desenvolver tendinite (NERI; SOARES; SOARES, 2005).   
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Aspectos do posto, ou instrumento do trabalho, que envolvem ruído, temperatura, 

movimentos repetitivos, poluição, desempenho mecânico e repetitivo da tarefa e aspectos 

relacionais são descritos como capazes de provocar sofrimento físico e emocional. A 

temperatura atingida no interior do veículo, por exemplo, em lugar dos 27ºC considerados 

adequados, pode atingir 50ºC (no verão em Pernambuco), provocando inquietação 

(irritabilidade e agressividade, desatenção e sonolência (BATTISTON; CRUZ 

HOFFMANN, 2006). Circulam ainda em linhas intermunicipais baianas da região 

metropolitana ônibus que possuem motor dianteiro, como os referidos em Pernambuco. Os 

efeitos da rotina fatigante e dos turnos longos se cronificam no corpo, na empregabilidade 

e nas relações sociais e familiares. 

O trabalho e seus significados é um dos construtores da subjetividade, atua 

positivamente se vivenciado de forma gratificante produzindo realização, ou como fonte de 

sofrimento, levando ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas, adoecimento e morte 

(GARAÑO, 2002). O sofrimento emocional surge, para Garaño (2002), quando o 

trabalhador percebe que não pode controlar as condições de trabalho, e dentre as 

dimensões das condições de trabalho que impactam no sofrimento e saúde do trabalhador, 

a falta de reconhecimento pelos superiores e pares é uma delas.  

Pode-se afirmar, a partir das evidências encontradas que a necessidade de 

‘reconhecimento’ e de ‘consideração’ do profissional e do valor da atividade exercida 

inclui as dimensões: relacional – o reconhecimento da importância de sua atividade, o 

contato com passageiros, empregadores e seus representantes, colegas, a existência e a 

qualidade de contatos indesejáveis com outros atores, como assaltantes e motoristas de 

automóveis; financeira - remuneração pelo turno e pelas horas extras; e a dimensão laboral 

- as condições do veículo, dos locais de pausa, a acumulação de demandas, os turnos. A 

remuneração, embora seja um atrativo inicial, não é vista como compatível com as tarefas 

desempenhadas, não atua como recompensa adequada pelo desgaste e riscos enfrentados 

cotidianamente. Enquanto as relações afetivas, apesar de seu potencial para agregar 

sofrimento e vitimização no trabalho, ainda são percebidas como fonte de realização, 

sobretudo as estabelecidas com passageiros e pares. 
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4 ANTECEDENTES DOS ROUBOS A ÔNIBUS 

INTERURBANOS 

 

A análise da evolução dos roubos em uma escala temporal, proposta desta seção, 

demandou resgatar narrativas perdidas no tempo, retomar antigas histórias contadas por 

narradores hoje ausentes, estabelecer relações, semelhanças e distanciamentos com os 

relatos dos roubos ocorridos em outros estados e diálogo com outros territórios.  

Recuperadas principalmente do banco de notícias publicadas no jornal Folha de São 

Paulo35, vozes de vítimas, observadores, policiais e jornalistas formaram um corpus 

documental que possibilitou estabelecer uma breve análise histórica comparativa entre os 

roubos em território baiano e outros estados. Desde a primeira notícia publicada pelo jornal 

até a data de 31/12/2009, totalizando 108 documentos.   

Não se teve como objetivo a construção da “genealogia” dos roubos a ônibus nas 

estradas nacionais, mas investigar suas possíveis tendências e evoluções em fonte 

documental jornalística de amplo alcance geográfico. Nesse resgate, muitas vozes e tempos 

se encontraram no artesanal processo de interpretação, compreensão e explicação 

(CASAL, 1996), reconhecendo-se as limitações da fonte documental.  

 

4.1 Breve Evolução dos Roubos a Ônibus 

 

Todas as evidências disponíveis indicam que este crime começou a ser praticado, 

como muitos outros, no Sudeste do Brasil, a região mais desenvolvida em termos 

econômicos e de capacidade de inovação criminosa (VIODRES-INOUE; PAES-

MACHADO, 2010)36. Na sua história de pouco mais de quarenta anos (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 04/02/1971), os roubos de ônibus, um crime predatório inventivo, cruel e, de um 

ponto de vista internacional, singular, se disseminaram, ainda que de modo desigual, em 

quase todo país.  

                                                           
35 Publicado desde 1921 o jornal é um dos maiores em vendagens e alcance interestadual, conta com a 
colaboração de sucursais de diferentes estados da federação.  
36 Uma versão prévia desta seção e das fases dos roubos foi apresentada no  34 Encontro da Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Ver VIODRES-INOUE, S. R.; PAES-
MACHADO, E. A Organização Social do Roubo com Confinamento Forçado: O Caso dos Ônibus 
Interurbanos Executivos em Rodovias. In: 34 Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 
em Ciências Sociais, 2010, Caxambu. Anais do 34º Encontro Anual da Anpocs, de 25 a 29 de outubro de 
2010, em Caxambu/MG., 2010. p. 1-25. 
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O registro mais antigo encontrado no banco de matérias narra de modo direto e com 

evidente ausência de surpresa um roubo ocorrido em Minas Gerais, indicando, 

possivelmente, que não se tratava de um crime observado pela primeira vez; talvez esses 

crimes sejam quase tão antigos quanto esse tipo de transporte37. 

   

Um ônibus da empresa C., que ia de São Paulo para Belo Horizonte, foi 
assaltado na divisa dos dois estados. O ônibus diminuiu a marcha para o 
lanche perto da cidade mineira de Cambuí, quando desceram vários 
rapazes de um Volks e de armas em punho saquearam todos os 
passageiros. Os assaltantes agiram com muita rapidez desaparecendo em 
seguida pela BR – 381  (FOLHA DE SÃO PAULO, 04/02/1971)38. 

 

Ainda a respeito deste modo de abordagem descrito na primeira notícia, a prática de 

roubos quase que exclusivamente perpetrada por pessoas externas em pontos de apoio ao 

veículo, como postos de combustíveis e restaurantes, deu lugar às abordagens em locais de 

desaceleração, em diferentes estados, incluindo a Bahia.   

Depois de aproximadamente uma década sem referências sobre a temática, o 

silêncio é rompido em 1980 com uma sequência de notícias que apontam que nos três 

primeiros anos da década, os roubos a ônibus interurbanos eram perpetrados em quase 

todas as regiões do país, com exceção do Nordeste, de onde não se tinha notícias oficiais 

desses eventos. Os estados e capitais de São Paulo e Rio de Janeiro se destacam na 

freqüência com que são citados (em parte, pelo foco de cobertura do jornal), em ambos, 

muitos dos roubos eclodem em regiões urbanas durante a chegada ou partida dos veículos. 

O fato dos roubos noticiados se concentrarem, nesse período, em ligações e áreas urbanas 

do Rio de Janeiro/Petrópolis/São Paulo e São Paulo/cidades da Região Metropolitana, 

sendo deflagrados por assaltantes solitários, em duplas ou trios, durante a partida ou 

chegada dos veículos, sugere que eles começaram, primeiramente, no transporte urbano e 

daí se estenderam ao transporte interurbano (VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 

2010). 

Na conurbação39 da grande São Paulo os assaltos ocorriam sempre com os 

assaltantes embarcados como supostos passageiros, ou ainda, assaltantes se aproveitavam 

                                                           
37 O registro mais antigo de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na Bahia  data de meados da 
década de 40 (SOUZA FILHO, 2006). Ver Apêndice 6  O desenvolvimento da rede rodoviária na Bahia. 
38 As matérias do banco notícias não apresentam a página ou seção em que foram publicadas. Os nomes de 
pessoas e empresas citados foram alterados para preservação dos envolvidos. 
39 Conurbação “designa uma extensa área urbana decorrente do encontro ou junção de áreas urbanas de duas 
ou mais cidades. Ao longo do tempo seus limites geográficos perdem-se em virtude do seu crescimento 
horizontal” (ALVEZ; CHAVEIRO, p.98). Resulta desse processo a unificação da malha urbana dessas 
cidades com relações de interdependência física e funcional na qual “cada uma das cidades integrantes acaba 
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da parada para desembarque de passageiros e adentravam o veículo enquadrando as 

vítimas subitamente no frame do roubo; entre aqueles que optavam pela parceria em lugar 

da ação solitária,  a participação de mulheres e “menores” no crime já era observada.  

 

Três marginais – dois homens e uma mulher – atacaram, no final da tarde 
de ontem, ônibus que vinha de Jacareí. O assalto aconteceu nas 
proximidades do viaduto Rio Branco, na Capital. Dois passageiros 
pediram para descer naquele local. Quando o motorista abriu a porta do 
coletivo, os ladrões entraram com revólveres encobertos na blusa dizendo 
que se tratava de um assalto, eles obrigaram o motorista V. a entregar 
toda a féria do dia (FOLHA DE SÃO PAULO, 25/03/1981).  
 

Policiais de Itapevi e Jandira foram acionados para prender uma mulher e 
apreender três menores que tinham assaltado um coletivo da Viação H., 
da linha Osasco-Itapevi. Os quatro tomaram o ônibus em Caparicuiba (...) 
obrigaram o motorista a alterar o trajeto e levá-los para um trecho ermo, 
no Jardim Berval (FOLHA DE SÃO PAULO, 22/09/1981). 

 

Tanto nas cidades quanto em suas ligações, os rodoviários tornaram-se vítimas das 

oportunidades criadas pelas necessidades da região metropolitana paulista. De carona nas 

demandas de serviços herdadas nos anos anteriores, o empresariado ordenava ao rodoviário 

“pegar todos passageiros enquanto tiver assento livre” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

11/06/1980). Parando ao longo da linha e na linha de tiro, motoristas e cobradores 

tornavam-se mais uma grande engrenagem do setor de serviços: o mesmo transporte que 

conduzia trabalhadores e bens (encomendas e valores de bilhetes transportados) no 

mercado legal, disponibilizava matéria prima (jóias, relógios, valores) quase delivery para 

serem ilegalmente tomadas (VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 2010). Tanto o 

ofensor quanto o alvo40 pertencem a uma comunidade e a diferença entre eles é que o 

primeiro tem como sustento a subtração de recursos dos alvos, recursos esses que são 

obtidos por meio de atividades ou trabalhos reconhecidos como legais (COHEN; FELSON, 

1979). 

Nas linhas que serviam à região metropolitana, há indícios de que os rodoviários 

eram os alvos preferenciais, pois como cofres, guardavam a féria do dia, tomada nos 

instantes de um fast theft. E quando o produto do roubo era considerado insatisfatório, os 

passageiros eram tragados para o enquadre de vítimas: 

 

                                                                                                                                                                                

por se eximir de certas atribuições sócio-políticas e desenvolver outras hipertrofiadamente” (ver ALVEZ; 
CHAVEIRO, p.98).  
40 A teoria utiliza o termo “alvo” em lugar de “vítima” para enfatizar que a maior parte desses crimes objetiva 
a obtenção de bens. 
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Um assaltante (...) matou com um tiro no coração, no começo da 
madrugada de ontem, o motorista de ônibus E., de 35 anos, casado. O 
assassinato foi cometido em frente ao paço municipal de Santo André, na 
av. XV de Novembro. O motorista (...) parou o ônibus que dirigia rumo a 
Ribeirão Pires, para pegar um ‘passageiro’ que deu sinal. Quando o 
estranho entrou no coletivo, de imediato sacou um revólver e disse que 
era um assalto, obrigando E. (que, também faz as vezes do cobrador, 
nessa linha) a entregar o dinheiro – Cr$6.360,00. O delinqüente não ficou 
satisfeito com o pequeno valor dado por E. e exigiu que S., passageiro do 
ônibus, também entregasse todo seu dinheiro – cerca de Cr$20 mil. (...) O 
motorista tentou levantar-se do banco para conversar com ele. A esta 
altura, acreditando numa reação, o desconhecido disparou o tiro, que 
atingiu o coração de E. (FOLHA DE SÃO PAULO, 25/11/1983). 

 

No interior do estado de São Paulo, a abordagem ocorria em pontos de parada e 

contava com vantagens ecológicas para desvios como estradas vicinais e canaviais: 

 

Dois ladrões, 22 anos presumíveis, atacaram ontem de madrugada, um 
ônibus intermunicipal e roubaram Cr$39.800 mil em dinheiro e jóias. O 
coletivo, que saiu da Capital às 23:30 de anteontem com destino a São 
José do Rio Preto, parou num posto de gasolina para que os passageiros 
tomassem lanche e lá foi invadido. Os marginais dominaram o motorista 
A. e a rodomoça M., levaram o veículo para estrada de terra, em Santa 
Gertrudes. Lá eles saquearam os passageiros (...) carregaram as chaves 

do coletivo e fugiram por matagal
41 (FOLHA DE SÃO PAULO, 

09/05/1981). 
   

Ainda no início da década de 80 fragmentos das narrativas permitem afirmar que, 

ao menos nos estados Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo foi observação a introdução de 

elementos que não mais saíram de cena: já era praticado o desvio do veículo para terrenos 

ermos, ou seja, o confinamento forçado com o sequestro do ônibus com passageiros; a 

expressão “sequestro” surge anos mais tarde:  

 

O ônibus que havia saído da capital com destino a Ibaiti, no estado do 
Paraná, foi assaltado ontem de madrugada nas proximidades de Santo 
Antônio da Platina (PR), por dois indivíduos que saquearam todos os 
passageiros, bem como o motorista G. Ambos tomaram o ônibus 
normalmente (...), mantiveram-se tranqüilos e até educados. De repente, 
porém, se transformaram

42, sacaram as armas – um revólver e uma 
pistola automática – e ameaçaram assassinar todos os que estavam no 
coletivo. ‘Foram momentos de pânico’, disseram alguns dos passageiros 
(...). O. levantou-se, caminhou até a cabina do motorista, pressionou-lhe a 
cabeça com a automática e obrigou-o a alterar o percurso do veículo. Em 
uma estrada secundária o ônibus ficou atolado na lama. O. e o comparsa 
passaram a intimidar os passageiros, que lhes entregassem dinheiro, 

                                                           
41 Grifo nosso. 
42 Grifo nosso. 



120 
 

 

relógios, jóias e até algumas roupas. Depois disso obrigaram as vítimas a 
se deitar no assoalho do carro e ameaçaram eliminar o primeiro que 

ousasse persegui-los
43. Desceram e desapareceram. (...) O motorista e os 

passageiros desatolaram o veículo. O delegado R. e o soldado A. se 
dirigiram ao local do assalto e, no caminho deparam com dois homens 
que possuíam as mesmas características físicas dos bandidos (...). a 
autoridade aproximou-se dos dois e ao dar-lhes voz de prisão foi recebida 
a tiros. (...) O., considerado de alta periculosidade, havia sido condenado 
a 30 anos de reclusão por assaltos à mão armada, e se encontrava em 
liberdade condicional (FOLHA DE SÃO PAULO, 16/06/1981). 

 

Nos primeiros anos da década de 80, os assaltos com a copresença estabelecida por 

supostos passageiros no interior do veículo coexistiam com os iniciados por homens 

posicionados junto à via, sendo os primeiros os mais praticados em rodovias de regiões 

metropolitanas (Rio de Janeiro e São Paulo) e os últimos, em estradas/rodovias mais 

isoladas nos ‘calcanhares’ do país. Não foi impossível identificar nos documentos 

analisados qual desses dois tipos de abordagem foi a precursora, assim como a origem 

geográfica desses crimes.  

Ainda no início da década de 80 foi observação a introdução de outros 

elementos/instrumentos de coerção/qualificação das vítimas e facilitação da fuga: quatro 

‘passageiros’ obrigaram o motorista da linha Juiz de Fora-Rio de Janeiro a desviar o ônibus 

para um terreno baldio na Baixada Fluminense onde outros quatro assaltantes aguardavam 

com uma caminhoneta de apoio para carregar os pertences das vítimas (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 12/05/1982). Na mesma ação a qualificação das vítimas foi observada, o grupo de 

ofensores advertiu as vítimas de que “se ali houvesse policial ele não escaparia” (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 18/05/1982).  

A polidez dos assaltantes ou a boa educação dos “bandidos” foi observada (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 26/01/1980), talvez como resultado de práticas de civilidades da época, 

integrando os elementos da encenação (na definição de situação) de uma viagem ordinária, 

ou seja, parte da atitude esperada de um passageiro comum. As agressões distribuídas ‘se 

necessário’, apesar de se contrastarem com as agressões físicas e ofensas hoje aplicadas, 

são elementos operacionais historicamente contextualizados. Ameaças de morte, 

imobilização coletiva dos passageiros e restrição das possibilidades de ser perseguido 

parecem ser elementos atemporais nacionais utilizados por ofensores. De qualquer sorte, 

embarcados nas cidades e estradas, os assaltantes reagiam violentamente a oposições, suas 
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ações tornavam-se então, dramas dignos de notas públicas como ilustram as narrativas 

sobre assalto em linhas interestaduais em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.  

 

Dois homens assaltaram no final da noite de anteontem um ônibus da 
viação P. no Km16 da Via Anhanguera, levando 4.192,50 cruzeiros da 
caixa da cobradora. Um dos passageiros tentou reagir e os bandidos 
descarregaram suas armas a esmo. O passageiro e o motorista saíram 
feridos gravemente. (...) Os ladrões estavam separados. Um sentou-se na 
frente, próximo do motorista e o outro ficou perto da cobradora. O ônibus 
vinha de Pirituba para o centro da cidade (distrito da Zona Norte). No 
Km16 da Via Anhanguera o ladrão da frente gritou dizendo que era 
assalto e ordenou que o motorista parasse o ônibus. Acreditando poder 
segurar o ladrão que estava próximo, M. reagiu. Começou o tiroteio 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 15/05/1980). 
 

Cinco homens armados de revólver assaltaram ontem mais
44 um ônibus 

interestadual de passageiros na Via Dutra, altura da Baixada Fluminense. 
Eles roubaram 22 passageiros e feriram quatro, um deles gravemente com 
3 tiros. (...) O ônibus partiu da rodoviária de Novo Rio às 23:45 com 
destino a Campinas, e o assalto começou quando o veículo atingia o 
Km22, entre Nova Iguaçu e Queimados. (...) Quase todos passageiros 
dormindo, não tendo quase ninguém notado quando um dos criminosos 
encostou uma das armas na nuca do motorista S. Foi lhe dito que 
continuasse normalmente a 80 quilômetros horários pela pista esquerda e 
sem fazer sinalizações com os faróis. O saque foi feito com calma e até 
certa delicadeza

45 (...) ‘faz favor’ e ‘queira me passar as jóias e o 
dinheiro’. Ao acordar um passageiro fez um gesto que pareceu aos 
bandidos uma reação, sendo então ferido com três tiros. Com os disparos 
e gritaria o motorista parou e os criminosos fugiram correndo ao tempo 
que distribuíram socos e coronhadas (FOLHA DE SÃO PAULO, 
26/01/1980). 

 

O primeiro desfecho fatal (noticiado) também se deu no Rio de Janeiro (linha 

Iguaçu-Duque de Caxias), na via Dutra, um passageiro reagiu ao assalto matando um dos 

ladrões, o outro fugiu, assim como o passageiro armado (FOLHA DE SÃO PAULO, 

12/11/1982). A ação narrada lembra, certamente, relatos de assaltos comuns nos veículos 

intermunicipais baianos na atualidade, onde após a morte de ofensores, os passageiros 

justiceiros fogem sem deixar pistas.  

Nas rodovias de movimentos densos, em regiões circunvizinhas às cidades, os 

ofensores agiam embarcados como passageiros nas linhas que ligavam cidades de grandes 

centros urbanos. De modo semelhante ao que ocorre nos coletivos urbanos, nesses roubos 

não se fazia necessário o desvio do veículo de seu itinerário. Tal tendência possivelmente é 

                                                           
44 Grifo nosso. 
45 Grifo nosso. 
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explicada pelo fato de que, nessas linhas, os bens roubados (relógios, jóias e dinheiro) 

encontravam-se junto aos corpos dos passageiros, dispensando a necessidade e o risco de 

desviar o veículo na busca de um refúgio para saquear as bagagens, que talvez sequer 

existissem. Nesse início de década, a divisão de tarefas entre dois assaltantes, onde um 

deles rende o motorista e outro saqueia os passageiros, já era praticada. Mais uma vez, os 

ofensores no Rio de Janeiro saem à frente no quesito profissionalização; a ação praticada 

na Baixada Fluminense na linha Juiz de Fora-Rio, há menos de meia hora do destino final 

foi narrada com detalhes em primeira pessoa:  

 

É um assalto. Todo mundo quieto, que ninguém vai se machucar. Quase 
todos os passageiros dormiam. Já passava da meia noite. As palavras não 
saíram gritadas, nervosas. Foram murmuradas pelos quatro homens que 
se levantaram de suas poltronas portando revólveres calibres 38. Tão logo 
perceberam o que estava acontecendo, o pânico tomou conta do ônibus. 
‘tenha piedade’, pedia uma mulher, (...) ‘me ajude, meu Deus’, gritou 
outra. (...) Muitas pessoas choravam. Só acordei com o motorista no 
corredor central depois de entregar o volante a um dos assaltantes com 
sotaque nordestino. (...) Os outros caminhavam de um lado para o outro 
(...) atentos ao movimento de cada poltrona. O ônibus diminuiu a marcha 
e seguiu por um atalho de terra. Os quatro homens que embarcaram na 
rodoviária de Juiz de Fora se chamavam de Barroso, exceto o chefe, que 
atendia pelo apelido de Caxambu - pareciam tranqüilos. O ônibus rodou 
até ser desviado para uma estrada de terra no distrito de Capivari, em 
Duque de Caxias. No caminho, com o auxílio de uma lanterna e de 
isqueiros – em nenhum momento acenderam as luzes – os homens 
começaram a retirar as jóias, relógios e cordões dos passageiros. Pediram 
as carteiras de notas, retiraram o dinheiro e devolviam sem tocar nos 
documentos. (...) Atendendo a uma recomendação de Caxambu, evitava 
olhar pela janela, para não gravar algum lugar à beira da estrada. Foram 
recomendados a não olhar a janela. (...) Uma mulher que  viajava nos 
primeiros bancos não foi incomodada. Carregava no colo uma criança de 
poucos meses. ‘Ninguém toca nela’, disse Caxambu. Não houve maiores 
reações, exceto de uma mulher que relutou em entregar a carteira. Os 
assaltantes deixaram de levar, também, um relógio de estimação de uma 
menina (‘Por favor, foi de minha mãe que morreu’) e o violão de um 
grupo.  O ônibus parou num campo de futebol46. Fui obrigado a descer. 
As mulheres puderam permanecer em seus lugares. Os assaltantes 
conversavam muito atribuindo ‘à violência da polícia que nos prende e 
nos tortura’, o fato de terem se tornado marginais. O mesmo nordestino 
que dirigiu o ônibus nos levou de volta perto da Rio-Petrópolis, onde o 
bando desembarcou (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/05/1982). 

 

A riqueza de detalhes, graças à narrativa profissional, jamais seria encontrada 

novamente no banco de notícias. Bem ali, no quintal da capital carioca, o campo de futebol 

dava lugar a um campo de forças, de negociação e de concessões. 

                                                           
46 Grifo nosso. 
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Em 1983 os roubos a ônibus interurbanos tomavam proporções continentais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiânia já haviam 

experimentado o “pânico” em viagens intermunicipais e interestaduais.  

Desde a primeira notícia publicada, em 1980, até 1986, os roubos a ônibus no Rio 

de Janeiro seguiam um padrão comum, os ônibus eram assaltados na Baixada Fluminense, 

entre Queimados e São João do Meriti. No Rio de Janeiro, diferentemente das ações 

observadas em São Paulo, os agressores tendiam a agir em maior número e raramente 

desviavam os veículos do seu itinerário para consumar assaltos que, muitas vezes, 

acabavam em tiroteios e mortes. Em 1984, em menos de seis meses, 20 pessoas foram 

feridas ou mortas em 50 assaltos (FOLHA DE SÃO PAULO, 27/05/1984). 

Comparado ao Rio, em São Paulo parecia haver uma maior variação nos scripts, 

com a coexistência de roubos perpetrados por pessoas externas ao veículo durante as 

paradas, com roubos praticados por embarcados no trajeto original da linha ou com desvio 

do ônibus do seu itinerário. Os ataques aconteciam com tamanha freqüência, nos anos 80, 

nas linhas que passavam pela rodovia Presidente Dutra, a principal ligação Rio de 

Janeiro/São Paulo, e na linha Rio de Janeiro/Petrópolis, que estas chegaram a ser 

denominadas de “roleta russa” (TAVES, 18/06/1989). Entre 1980 e 2001, 24 notícias 

reportavam os assaltos ocorridos na via, a maioria deles em linhas que uniam as capitais 

paulista e carioca, parte deles ocorreu na Baixada Fluminense e ao menos dois deles 

envolviam linhas de Foz do Iguaçu (Paraná). Nesse período foram identificadas duas 

“ondas” de roubos no circuito Rio de Janeiro – São Paulo, a primeira delas entre 1983/84 e 

a segunda em 1989. 

 

A expectativa começa quando o ônibus sai da Avenida Brasil e entra na 
Rodovia Presidente Dutra. A passagem pela Baixada Fluminense é tensa, 
e os passageiros não sabem o que poderá acontecer. Também não é para 
menos: desde o início do ano até a ultima sexta, 35 ônibus interestaduais 
– grande parte deles no trajeto Rio – São Paulo – já foram assaltados e os 
passageiros saqueados. (...) O último assalto ocorreu na noite do dia 18, 
quando 30 passageiros que viajavam de São Paulo para o Rio foram 
saqueados no km 16 da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu. O 
roubo foi praticado por 2 homens, que viajavam como passageiros. Os 
passageiros ficaram sem malas, cordões, relógios, pulseiras além de Cr$1 
milhão recolhidos pelos ladrões. Os assaltos ocorrem sempre na Baixada 
Fluminense, entre São João de Meriti e Queimados. No ano passado 
tivemos 30 assaltos em ônibus. As explicações são do assessor de 
imprensa do DNER. Mas os 30 assaltos (...) não revelam a verdade

47. Em 
1983 entre janeiro a outubro, foram registrados 100 assaltos e o 
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movimento de passageiros caiu  5,4% em relação a 1982. Assustados, 
muitos passageiros passaram a viajar apenas durante o dia (FOLHA DE 
SÃO PAULO, 27/05/1984). 

 

A “verdade” dos números é que o sub-registro das ocorrências de roubo não 

impediu que nessa primeira onda o setor sofresse perda de receita, perdem os passageiros, 

perdem os empresários. A repetição dos roubos permitiu, por um lado, a lapidação de 

técnicas utilizadas pelos ofensores, e por outro, a falsa sensação know-how por parte das 

vítimas, encorajando reações (VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 2010). 

 

O ônibus-leito das 00:20 min, voltou, na madrugada de ontem a repetir 
uma rotina de há muito conhecida das pessoas que viajam à noite, pela 
Via Dutra, entre Rio e São Paulo. Foi assaltado por dois homens e uma 
mulher. O motorista do ônibus A. C., garante que há muito se preparava 
para ter seu veículo assaltado. De tanto ouvir histórias de colegas que 
tinham passado pela experiência, já sabia ‘direitinho tudo o que tinha de 
fazer para que os bandidos se dessem mal’. Mas na madrugada de ontem, 
nada do que havia planejado conseguiu colocar em prática. O assalto teve 
absoluto sucesso, com os ladrões conseguindo levar Cr$3 milhões, em 
dinheiro; diversos relógios, (...) um dele avaliado em mais de Cr$2 
milhões; cordões de ouro, cartões de crédito; e toda bagagem de mão dos 
passageiros.   (...) Quando o ônibus acabava de passar pelo posto da 
Polícia Rodoviária, na via Dutra, o mais moço (dos assaltantes) disse 
alguma coisa aos outros dois companheiros e, em seguida, gritou: - 
Vamos. Está na hora. É um assalto. Todo mundo de mãos na cabeça. (...) 
O assalto repetiu o ritual normal

48
: passageiros temerosos, trêmulos; e 

um dos assaltantes gritando ameaças e palavrões. Apenas o tempo foi 
anormal: cerca de 40 minutos de muita tensão, o nervosismo crescendo, 
tanto da parte dos passageiros quanto do assaltante mais velho. O outro 
desempenhava seu papel

49 cada vez gritando mais alto ameaças e 
palavrões. No km 28, os assaltantes mandaram o motorista abrir a porta 
(...), quando o ônibus parou, atiraram as bagagens de mão para fora, 
mandando que o veículo seguisse de portas abertas, enquanto mantinham 
o motorista sob a mira das armas: uma Bereta e um revólver 22 (FOLHA 
DE SÃO PAULO, 06/05/1984). 
 

Pela sétima vez este ano, um ônibus da viação U., que faz a linha Rio – 
Petrópolis, foi assaltado na Rodovia Washington Luís. Ontem, quatro 
homens armados renderam 48 passageiros e o motorista M. G.,  que havia 
saído do Rios (...) às 15:45min. Uma passageira tentou reagir e foi ferida 
de raspão. Os assaltos aos ônibus da viação U. ocorrem sempre no 
mesmo local: na altura de Santa Cruz da Serra, distrito de Caxias, entre o 
posto da Polícia Rodoviária e o pedágio. (...) Nenhum passageiro quis 
prestar queixa (FOLHA DE SÃO PAULO, 12/05/1984). 
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Gradualmente os roubos de ônibus interurbanos se multiplicaram e diversificaram, 

envolvendo também quadrilhas criminosas formadas com este fim, a partir da maior ou 

menor oferta de oportunidades ilícitas (CLOWARD; OHLIN, 1960) e das características 

dos itinerários de ônibus, nas diferentes regiões do país.  

Ainda na primeira onda de assaltos, em 1984, é revelada uma nova tendência 

econômica: os saques aos ônibus na rota de Foz do Iguaçu. Uma viagem que partiu de São 

Paulo, numa sexta feira à noite, com destino a Foz do Iguaçu (Paraná) foi interrompida, 

transformando em pesadelo o passeio turístico dos 27 passageiros. 

 

Na cabina do motorista L. viajava a guia de turismo J. Ao alcançar o 
km84 da Castelo Branco, no município de Sorocaba, ‘um passageiro’ 
abriu a porta da cabina e avisou a J. que uma pessoa se sentia mal. Ela 
deixou a cabina e o ‘passageiro’ encostou o revólver nas costas do 
motorista que ainda tentou um golpe, jogando o ônibus no acostamento 
defeituoso, estourando um pneu. Mas o golpe não deu certo e logo outros 
dois  ‘passageiros’, na verdade assaltantes

50, se levantaram de armas em 
punho exigiram que todos ficassem quietos. O ônibus parou num atalho 
perto de um carro, de onde saíram dois homens, também ladrões

51. Eles 
se juntaram aos três comparsas, que já saqueavam os 27 passageiros, a 
guia turística e dois motoristas. Cerca de uma hora depois os ladrões 
fugiram no carro que os esperava ao lado da rodovia, deixando todos 
amarrados

52 dentro do ônibus. Por volta das 2 da madrugada as vítimas 
se livraram (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/02/1984). 

 

Dias depois, outra reportagem sobre a prisão dos responsáveis pelo assalto 

acrescenta que três assaltantes seguiam no carro que “interceptou” o ônibus e obrigou o 

motorista a seguir por uma estrada vicinal onde, após amarrar e amordaçar os 27 

passageiros, os assaltantes fugiram gargalhando, levando consigo 30 milhões em jóias e 

dinheiro (FOLHA DA TARDE, 23/03/1984). Até então, não havia relatos sobre a 

utilização de carros como instrumento para interceptar o alvo. E, embora não se tenha 

elementos para afirmar que esta era uma viagem comercial, sabe-se por diferentes fontes 

(mídia, rodoviários, policiais, comerciantes, entre outros) que o destino final de grande 

parte das viagens que partiam de diversos estados para Foz do Iguaçu (Paraná), era 

atravessar a fronteira do Paraguai para compras em Ciudad Del Leste. No rastro de uma 

                                                           
50 Grifo nosso. 
51 Grifo nosso. 
52 Grifo nosso. 
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tendência econômica - a febre da muamba que atraiu sacoleiros/muambeiros/bagulheiros53 

e continua a atraí-los - os ofensores seguiram um novo nicho de mercado. 

A partir da década de 80 Ciudad Del Leste se torna uma rota comercial para 

pequenos e grandes empresários que abastecem desde vendedores ambulantes a lojas em 

shoppings centers. Na ida para o Paraguai os comerciantes levam dinheiro suficiente para 

compra de mercadorias (eletrônicos, cigarros, vestuário), na volta, os ônibus são 

abarrotados de produtos que tomam além dos bagageiros, corredores e até banheiros. 

Apesar da perda significativa que os roubos causam a esses viajantes, os casos raramente 

são denunciados, já que os passageiros trazem consigo mercadorias acima da cota 

permitida e ilegais, configurando contrabando e descaminho. No banco de notícias oito 

matérias tratavam de roubos a ônibus de sacoleiros nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Paraná. Dirigir um desses ônibus capitalizados (com valor transportado acima da 

média) é como dirigir um carro transporte de valores, um alvo cobiçadíssimo sem qualquer 

a segurança. 

À medida que os roubos tornaram-se rotineiros, deixaram de ser noticiados, a 

menos que trouxessem algum novo elemento digno de nota nas histórias cotidianas. Assim 

foi com a primeira aparição de uma escopeta apresentada como cartão de visitas de um 

passageiro que invadiu a cabina do motorista, em uma viagem que incluiu três horas de 

ameaças, tiros e humilhações: a viagem com destino a Belo Horizonte foi interrompida em 

território paulista, logo que invadiu a cabina, um dos assaltantes disparou o primeiro dos 

oito tiros, o comparsa perseguia o corredor saqueando os passageiros que foram obrigados 

a ficar de cabeça baixa com as mãos no banco da frente. “E assim ficaram meia hora, de 

cabeça baixa, ouvindo gritos, ora ameaçadores, ora calmos, entre tiros e agressões”. 

Furiosos com o rendimento obtido, um dos assaltantes ironizou enquanto atirava as bolsas 

vazias contra os passageiros: “Outro dia, nós assaltamos um ônibus comercial e rendeu 

muito mais. Vocês são uns m... Viajam de ônibus de luxo para fazer farol e não tem 

dinheiro nenhum”. Um deles ocultava sua identidade usando uma máscara de meia, a dupla 

parecia estar preparada para assumir o volante, um deles gritou “mata o motorista que eu 

pego o volante”, a ameaça não seria blefe, o motorista já estava ferido. Não sabiam as 

vítimas se um dos assaltantes brincava ou fazia ameaças quando vez ou outra gritava a um 

passageiro “Fica quieto, corintiano” e depois dizer que só não o matava porque ele era 

corintiano assalto ao ônibus (FOLHA DE SÃO PAULO, 16/12/1984). 
                                                           
53 Dois anos mais tarde, em 1986, a notícia da prisão de assaltantes traz pela primeira vez a expressão 
“bagulheiros”. (FOLHA DE SÃO PAULO, 21/11/1986) 
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Digno também de nota pública foi o assalto envolvendo um grande agrupamento de 

ofensores na linha Osasco – Barueri (cidades da Região Metropolitana de São Paulo), o 

ataque teria sido praticado por 12 homens que invadiram o veículo armados de revólveres e 

facas levando dos 45 passageiros e cobrador “relógios, alianças, dinheiro e até as calças de 

dois passageiros” (FOLHA DE SÃO PAULO, 02/04/1985). Igualmente mereceu seu lugar 

no jornal, em 1987, um saque com desvio de itinerário em plena metrópole de uma linha 

notável (e possivelmente rentável) como aeroporto de Cumbica – Praça da República (SP), 

provavelmente um entre dezenas de roubos a ônibus na Grande São Paulo. Na ação, um 

dos ofensores assumiu a direção54 do veículo enquanto os outros saqueavam os passageiros 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 04/04/1987). No interior do estado de São Paulo as linhas 

interestaduais continuavam a ser alvos de “passageiros” embarcados que obrigavam o 

motorista a desviar o ônibus por estradas vicinais. Se as linhas interestaduais (no Rio de 

Janeiro e em São Paulo) atraiam ofensores capazes de colocar em prática suas intenções, o 

mesmo se repetia nas linhas intermunicipais. 

A partir da segunda metade da década de 80 e, em especial, nas duas décadas 

seguintes, o noticiário chamou atenção para o emprego da violência e finais desastrosos 

para os agressores, policiais e vítimas. Em meados dos anos 80, quando se utilizou pela 

primeira vez, em Minas Gerais, o termo “seqüestro” (figura 13) para nomear a tomada e 

desvio do veículo, a violência expressiva (ou gratuita) foi empregada em um assalto onde 

além do estupro de uma jovem, os passageiros foram espancados e pisoteados pelos 

infratores (FOLHA DE SÃO PAULO, 29/07/1985). Outro estupro seria narrado cerca de 

14 anos mais tarde (1999), o que não exclui sua ocorrência em outros casos. A violência 

sexual mais invasiva, como o coito durante crimes perpetrados coletivamente, parece ser 

evitada, pois além de desviar a atenção do foco principal da ação (o roubo), mobiliza 

reações de comoção de grupo e retaliação, quando os ofensores são detidos. Já as queixas 

de apalpações nos corpos femininos são comuns, as manobras de tateamento em suposta 

busca de bens ocultados em lingeries também não são raras. 

 

 

 

 

                                                           
54 Novamente em 1989 (na região de Guarulhos, São Paulo - SP) assaltantes obrigam o condutor a abandonar 
o volante e um membro do grupo de ofensores assume a direção para desviar o veículo para via vicinal 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 09/01/1989). 
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Figura 13 - Relato de roubo com confinamento forçado com sequestro do veículo 
Fonte: Folha de São Paulo, 20/07/1985 
 

A narrativa ilustra a lapidação de técnicas desenvolvidas ao longo dos anos, a 

instrumentalização dos ofensores com uso de veículos de apoio e armas de elevado poder 

letal e alto custo. Embora o ataque tenha eclodido em território mineiro, outro relato afirma 

que os assaltantes compraram as passagens no estado do Rio de Janeiro (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 29/07/1985), e praticaram o saque próximo à divisa de estados. No Rio de Janeiro 

os roubos a ônibus já não eram os mesmos, os assaltantes de ônibus de muambeiros 

contavam com a ajuda de carros de apoio que após o frame de roubo ser dado pelos 

supostos passageiros, servia de fuga para o grupo (FOLHA DE SÃO PAULO, 

21/11/1986). 

Na segunda metade da década de 80, Foz do Iguaçu se consolida como destino de 

viagens que partiam do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná transportando 

muambeiros/sacoleiros para o Paraguai e torna-se definitivamente um chamariz para os 
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ofensores. Um desses relatos, no Paraná (linha Rio – Foz do Iguaçu), uma abordagem 

realizada por um homem embarcado e dois encapuzados fora do veículo aponta que ao 

menos no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo a abordagem a ônibus interurbanos ocorria 

também no perímetro urbano, longe de ser uma criminalidade exclusiva of Road.  

Em 1987, no Rio Grande do Sul, o relato de um roubo a turistas argentinos expõe 

um novo elemento de encenação, tiros são disparados pelos ofensores ainda no 

estabelecimento da copresença:  

 

Um ônibus da empresa G. com 45 turistas argentinos, que fazia a linha 
Buenos Aires – Rio de Janeiro, foi assaltado no município de São Gabriel 
(Porto Alegre), na Rodovia BR-290. Os assaltantes, que usaram um 
Monza branco roubado, interceptaram o ônibus na manhã de anteontem e 
dispararam um tiro de escopeta para convencer

55 o motorista L. a parar. 
Levaram US$20 mil dos passageiros, jóias, máquinas fotográficas e 
filmadoras. Dois dos 45 passageiros foram agredidos com coronhadas por 
três assaltantes que obrigaram o ônibus a entrar numa estrada secundária. 
Os ladrões ainda tiveram o cuidado de arrebentar os freios do ônibus 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 07/01/1987). 

 

Após uma temporada de trégua (no noticiário), os assaltos voltam a fazer parte do 

cotidiano dos rodoviários no final da década (1989), surge na voz de um passageiro o 

primeiro relato de vitimização repetida. Assaltado três vezes em seis meses na linha Rio de 

Janeiro – Petrópolis, que chegou a ser comparada a uma roleta russa, o passageiro que já 

não usava mais relógios, correntes e dinheiro, declarou que os assaltantes desceram sempre 

na mesma localidade e não demoraram mais que 15 minutos em suas ações:  

 

Ao entrarem nos ônibus da linha Rio-Petrópolis, operada em sistema de 
ponte rodoviária pela empresa U., os quase 10 mil passageiros diários tem 
a desconfortável sensação de estarem sendo submetidos a uma nova 
modalidade ‘de roleta russa’ – o jogo de vida ou morte praticado com um 
revólver com uma única bala no tambor. Depois que, nos últimos três 
meses pelo menos  cinco ônibus foram assaltados (...) por grupos de 
homens fortemente armados, os passageiros passaram a viver a angustia 
diária de achar que pode ter chegado sua vez. Tudo indica que está 

recomeçando agora uma onda de assaltos semelhante aquela que em 1983 
e 1984 provocou pânico em Petrópolis. Os assaltos são sempre idênticos 
e – o que é pior –parecem difíceis, quase impossíveis, de evitar. Os 
bandidos embarcam nos terminais rodoviários (...), de repente, ordenam 
que as cortinas sejam fechadas e passam a roubar todo mundo, enquanto 
o veículo prossegue como se nada estivesse ocorrendo. Os assaltos tem 
sido praticados sempre à noite. Nos dois sentidos, são praticados 
enquanto o ônibus passa pela Baixada Fluminense e quase nunca chegam 
a ser registrados nas delegacias (...), porque os passageiros se rendem às 

                                                           
55 Grifo nosso. 
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ameaças feitas pelos bandidos antes de ir embora (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 18/06/1989). 

 

Os efeitos da nova onda de assaltos se fazem sentir no temor de comerciantes de 

que os assaltos afastem a clientela, e na atitude de um passageiro que pergunta se ao 

motorista que se preparava para deixar a Rodoviária Novo Rio, se ele conhecia os 

assaltantes do ônibus daquele horário. A expectativa do passageiro, ao qual não restava 

outra alternativa, era a esperança de que se o motorista pudesse avisar que “pintou sujeira”, 

ele nem embarcaria (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/06/1989). 

Na década de 90 a notoriedade dos crimes parece declinar, são publicados apenas 

casos em que o crime resulta em morte das vítimas ou dos algozes. No Rio de Janeiro, a 

Baixada Fluminense permanece como ponto de encontros desagradáveis para passageiros e 

rodoviários em ônibus interestaduais e intermunicipais, se repetem os scripts semelhantes 

aos roubos a coletivos urbanos na Bahia. Enquanto um homem embarcado rende o 

motorista e o mantém sob a mira de arma de fogo, o(s) comparsa(s) saqueia(m) os 

passageiros. A novidade, no entanto, é o retorno ou reinvenção de uma espécie de hibrido 

de roubo a estabelecimento e roubo a ônibus ocorrida no Paraná:  

 

Oito homens fortemente armados e encapuzados assaltaram na 
madrugada de ontem 12 ônibus da viação G. na rodovia PR-444, em 
Apucarana  no Paraná. O assalto ocorreu no restaurante G., ponto de 
parada de ônibus intermunicipais, que entre Arapongas e Apucarana. A 
polícia estima que os assaltantes tenham levado R$10 mil dos passageiros 
e do cofre do restaurante. Segundo a polícia, os assaltantes deram cinco 
tiros para o alto. Ninguém ficou ferido. O assalto começou às 2h50 e só 
acabou às 4h. ‘Conforme os ônibus iam encostando, eles mandavam os 
passageiros deixarem a carteira e a bolsa e deitarem no chão’, disse o 
gerente. Cerca de 200 pessoas ficaram presas no restaurante durante o 
assalto. Segundo R., o assalto só terminou quando um dos passageiros de 
um ônibus que estava encostando pulou pela janela e fugiu para chamar a 
polícia. Os assaltantes fugiram (FOLHA DE SÃO PAULO, 04/02/1995). 

 

Até o final da década de 80, apesar de dois roubos e dois furtos terem sido 

noticiados nos estabelecimentos às margens de rodovias, eram comuns os furtos dentro dos 

veículos enquanto os passageiros e rodoviários estavam em lanchonetes e restaurantes, o 

que evitava o confronto direto entre vítima e ofensor. No caso dos roubos, os restaurantes 

foram ponto de confronto entre os alvos e homens armados que já os seguiam, antes 

daqueles terem estacionado. No encontro ocorrido em 1995, sem a necessidade de utilizar 

qualquer artifício para atrair ou perseguir os alvos, os ofensores aguardaram que os alvos 
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se aproximassem e assim como os 12 ônibus, o estabelecimento que existia nesse ponto de 

encontro também foi saqueado.  

A essa altura, meados e final da década de 90, Foz do Iguaçu era o destino de 

peregrinações que incluíam estados como Pará, Ceará, Bahia, Minas, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Os ofensores estimavam que cada “sacoleiro” transportava o valor mínimo de mil 

reais (FOLHA DE SÃO PAULO, 28/01/1997). Infiltrados entre os passageiros é possível 

que os ofensores especulassem sobre os planos de compras de suas vítimas antes de 

enquadrá-las no frame de roubo; o know-how adquirido por ofensores profissionais 

facilitava a estimativa de lucros. Os prejuízos financeiros das vitimas somavam-se aos 

danos pessoais e familiares, um desses roubos resultou na morte de dois passageiros, 

quatro passageiros feridos e a perda de R$40 mil, antes de abandonar o local do saque, os 

dois ofensores que viajavam junto com as vítimas trancaram 20 passageiros no bagageiro e 

ameaçaram atear fogo no veículo, pouparam do cárcere uma mulher com uma criança no 

colo e a guia do grupo (FOLHA DE SÃO PAULO, 17/02/1996). O ônibus foi desviado na 

rodovia Castelo Branco (principal ligação entre a Região Metropolitana de São Paulo e o 

oeste do estado) onde outros dois ofensores mascarados aguardavam o grupo. 

Em 1998/99 a publicação traz duas grandes tendências, uma local e outra 

“nacional”. Nos veículos que partem do Terminal Rodoviário do Tietê, o maior da 

América Latina, os scripts se repetem, assaltantes com as mesmas características físicas 

que embarcavam e após os roubos saltam nas rodovias Anhanguera e Dutra e Fernão, 

levando a Polícia Rodoviária Estadual a crer na especialização de quadrilhas (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 17/08/1998). Acuadas pelos assaltos nas linhas intermunicipais, as 

empresas que operavam no Terminal começaram a submeter seus passageiros a detectores 

de metais nas plataformas de embarque. As defesas utilizadas pelas empresas, rodoviários 

e polícia serão detalhadas em capítulo específico. A segunda tendência é apontada em duas 

das sete notícias publicadas no período: observado em 1987 no Rio Grande do Sul, o 

emprego de tiros disparados pelos ofensores ainda na copresença reaparece, primeiro em 

Minas Gerais e mais tarde na Bahia:  

 

O assalto a dois ônibus de turismo, que levavam passageiros do Distrito 
Federal a São Paulo, provocou ferimentos em três pessoas, ontem, perto 
de Uberlândia (MG). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus 
com placa de Unaí (MG) (...) foi fechado por um Gol branco no km 101 
da BR-050 (Brasília-São Paulo). Os assaltantes atiraram no pára-brisa, 
obrigando o motorista S., 52, a parar. S. jogou o ônibus sobre um 
barranco e, com o veículo ainda em movimento, saltou e fugiu. Os 
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assaltantes continuaram atirando até que o ônibus parasse, ferindo os 
passageiros L., 54, e A., 39. Pouco depois, os assaltantes atiraram 
também contra um ônibus (...) que ia de Planaltina (DF) para São Paulo, 
ferindo a passageira M. O motorista, desta vez, não parou. Segundo a 
Polícia Rodoviária (...) a provável intenção dos assaltantes seria levar o 
ônibus para uma estrada deserta, onde pudessem agir com calma. Como 
isso não pôde ser feito, eles tiveram tempo de assaltar apenas 13 dos 39 
passageiros do ônibus, levando objetos pessoais e cerca de R$ 1.000 em 
dinheiro (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/02/1998). 
 

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas durante uma 
tentativa de assalto a um ônibus, seguida do tombamento do veículo, na 
madrugada de ontem na Bahia. A Polícia Rodoviária Federal informou 
que o acidente aconteceu no km 432 da rodovia Rio-Bahia (BR-116), no 
município de Feira de Santana (109 km de Salvador). O ônibus 
acidentado levava 33 passageiros de São Paulo para Euclides da Cunha 
(BA). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ‘Os assaltantes aproveitam 
o momento em que os motoristas diminuem a velocidade para passar por 
buracos ou por trevos.’ Perto do local do assalto, há uma rotatória onde 
começou a abordagem. (...) Os assaltantes estavam em um carro e fizeram 
sinais para que o motorista do ônibus estacionasse no acostamento, 
ameaçando-o com armas, mas, em vez de parar, ele acelerou. Em 
seguida, eles teriam tentado parar o veículo a tiros, atingindo um dos 
pneus, que estourou. O motorista perdeu o controle da direção e o ônibus, 
desgovernado, tombou ao lado da pista. Na garagem da empresa, 
informaram que o ônibus ficou muito danificado, mas que não foram 

observadas marcas de tiro na carroceria. D., 7, e S., 19, morreram no 
local do acidente. Os assaltantes fugiram sem levar nenhum objeto. O 
motorista A., 46, (...) sofreu várias fraturas (FOLHA DE SÃO PAULO, 
10/07/1999). 

 

A primeira menção de roubos na Bahia se dá ao menos dez anos depois das 

lembranças mais remotas dos rodoviários entrevistados. Como relataram, os roubos a 

ônibus nas estradas baianas existem pelo menos desde 1989, no entanto, os veículos de 

comunicação (quarto poder) servem a interesses políticos da época, como o de blindar56 a 

imagem de um estado perfeito e ocultar ameaças capazes de manchar a imagem 

paradisíaca da Bahia cantada em versos e prosas. Logo, considerou-se como hipótese 

inicial, antes do acesso ao banco de notícias local, a limitação em encontrar narrativas de 

roubos a ônibus tão antigas quanto às encontradas no banco do jornal Folha de São Paulo. 

Tal limitação e censura histórica midiática de uma ‘Bahia que não se quer ver ou vender’ 

foi apontada tanto por policiais, quanto por alguns rodoviários entrevistados como 

dominante nos veículos de comunicação até recentemente. 

                                                           
56 Em entrevistas, policias de diferentes forças afirmaram a ocorrência de longa data de censura nos meios de 
comunicação do estado.  
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Na última década de notícias (2000 a 31/12/2009) merecem seu lugar na publicação 

apenas as narrativas que trazem algum novo elemento no enredo já tão conhecido. Mortes 

de passageiros, assaltantes e policiais, tombamento de veículos e estupro estão presentes 

entre as vinte notícias do período; na primeira metade do período as variações são mais 

intensas. No interior paulista, longe da metrópole, assaltantes utilizam tambores para 

interceptar um ônibus, um passageiro, um assaltante e o policial que reagiu a abordagem 

foram mortos (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/10/2000). Na Bahia, dez homens armados 

com escopetas invadiram simultaneamente dois ônibus que transportavam 57 turistas 

alemães, chilenos, italianos e ingleses, após colocaram pedras e madeiras na BR-101 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 07/02/2001). Com a cumplicidade da madrugada os 

assaltantes desviaram os ônibus da estrada sem que fossem incomodados. O mérito da 

notícia se deve, provavelmente, à nacionalidade das vítimas, uma vez que abordagens 

como essa já não eram novidade.  

Novamente sobre a proteção da noite, duas outras ações perpetradas em estradas do 

interior de São Paulo tiveram desfechos sangrentos. Em uma delas, um enredo digno de 

filmes de ação retrata um roubo a um ônibus de sacoleiros em 2001: quando o ônibus que 

trafegava pela rodovia Assis Chateubriand se aproximou de um carro, repentinamente 

saíram do porta-malas dois homens57 que dispararam contra o ônibus com espingardas, 

baleado de raspão na boca e na testa o motorista desmaiou. Desgovernado o ônibus 

atravessou a pista e despencou sobre uma ribanceira de sete metros arremeçando para fora 

do veículo passageiros e motoristas. “Os ladrões aproveitaram para roubar os sacoleiros, 

que iam fazer compras no Paraguai, ameaçaram os feridos de morte e exigiram dinheiro, 

alguns se fingiram de mortos para não serem roubados” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

02/08/2001). No bagageiro do ônibus, que fora perfurado por 32 tiros, havia uma moto 

roubada “que provavelmente seria trocada no Paraguai por mercadorias”. Afirmando não 

ter apresentado resistência à ação dos ofensores, um dos motoristas lamentou:  

 

Nunca vi tanto tiro na minha vida. Foi uma calamidade. Nunca vi uma 
coisa tão cruel. (...) Eles não me pediram para parar. Se tivessem pedido, 
eu teria parado, pois não iria arriscar a minha vida e a de todo mundo 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 02/08/2001). 

 

                                                           
57 A mesma estratégia teria sido utilizada por assaltantes baianos que pretendiam roubar um caminhão, em 
período não especificado. Policiais baianos relataram que ao ser confrontado, o caminhoneiro avançou sobre 
o veículo prensando os homens no porta-malas. Ainda segundo os entrevistados, após denúncia do motorista 
desafiado, dois homens foram encontrados mortos no porta-malas de um carro abandonado às margens da 
rodovia.  



134 
 

 

Quando o veículo já havido despencado pela ribanceira, novamente ele parece 

escapar da morte: “Eu estava desacordado, mas o outro motorista que estava revezando 

comigo ouviu os assaltantes dizerem que, se me pegassem vivo, iriam acabar de me 

matar”. O ataque que teve início pouco depois das duas da manhã resultou na morte de 

cinco pessoas e 20 feridos (FOLHA DE SÃO PAULO, 02/08/2001).  

Em outro relato com cenas semelhantes às descritas, a Bairro do Brás na capital 

paulista é revelado como um novo destino de sacoleiros interessados no mercado atacadista 

de roupas e acessórios. O motorista que conduzia 34 passageiros que fariam compras “no 

Brás” não parou ao ser abordado por quatro homens encapuzados na rodovia Brigadeiro 

Faria Lima (em Bebedouro). Durante 12 minutos sob tiros, o motorista dirigiu o veículo 

por 16 km “até parar no posto da PM, às 2h15”, apesar das cerca de 16 marcas de projéteis 

de metralhadoras e espingardas e dos estilhaços de vidros, ninguém foi ferido (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 08/10/2005).  

Dois anos mais tarde, dessa vez em Minas Gerais, mais um ônibus caiu de uma 

ribanceira após um assaltante tentar assumir a direção do veículo. O ônibus interceptado 

pelo carro dos ofensores era o terceiro veículo de um comboio de quatro ônibus que saíram 

de “Montes Claros (428 km de Belo Horizonte) levando sacoleiros à Goiânia (GO)”. Após 

8 km sob o domínio dos assaltantes, em provável desespero, o motorista escapou pela porta 

do veículo que trafegava em baixa velocidade. Depois de parar o ônibus os assaltantes 

tentaram assaltar o quarto ônibus, o motorista percebeu a tentativa de assalto e escapou sob 

tiros. “Um dos assaltantes, que ainda estava dentro do outro ônibus, tentou ligar novamente 

o veículo, mas perdeu o controle da direção e o abandonou”. Na queda de 21 metros, todos 

os passageiros ficaram feridos (FOLHA DE SÃO PAULO, 24/11/2007).  

Ao mesmo tempo em que as notícias se tornam numericamente mais escassas, sua 

análise aponta para um adensamento das ações perpetradas e das reações provocadas onde 

se observa uma acumulação social da violência (MISSE, 2008). As categorias vítima e 

ofensor já não são tão polares e cristalinas, são dinâmicas e se transformam. Em um desses 

exemplos, passageiros reagiram ao assalto matando dois assaltantes de 13 e 12 anos que 

armados de facas invadiram um ônibus na rodovia Raposo Tavares (na conurbação 

paulista): 

 

A polícia encontrou os corpos dos garotos, não-identificados, numa valeta 
próxima à rodovia. O terceiro suspeito, V., 22, foi internado em um 
hospital em estado grave. Os dados sobre o tiroteio e o registro são 
contraditórios. O ônibus continuou a viagem e os passageiros que haviam 
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testemunhado o crime desembarcaram. Só três horas depois os 
funcionários da empresa foram à Polícia Rodoviária Estadual registrar o 
caso. Eles justificaram a demora dizendo que os ladrões e o atirador 
teriam saído do ônibus após os tiros, e eles não sabiam o que aconteceu 
depois. Os corpos apresentavam sinais de execução e foram encontrados 
caídos um sobre o outro (FOLHA DE SÃO PAULO, 23/11/2002). 

 

A mesma matéria cita que outros dois assaltantes foram mortos em decorrência da 

reação de passageiros. Em outra reportagem, confrontos travados no interior do veículo 

vitimam fatalmente passageiros, policiais, autores do delito e rodoviários. As reações de 

motoristas e passageiros repercutem nas estratégias utilizadas pelos ofensores para garantir 

o sucesso de suas empreitadas (lucro e sobrevivência). Simulando uma falsa blitz policial, 

seis homens vestidos de policiais militares, com um veículo caracterizado como viatura da 

polícia militar conseguiram assaltar um grupo de sacoleiros que viajavam em território 

paranaense, na linha Mogi das Cruzes (SP)-Foz do Iguaçu (Paraná - PR). aos falsos 

policiais feriram um passageiro que tentou reagir e levaram R$30 mil das vítimas (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 21/10/2003). A credibilidade proposta pelos elementos de encenação 

(homens fardados e suposta viatura policial) garantiu que a copresença não fosse 

inicialmente desafiada pelas vítimas. Falsas blitz policiais também ocorriam na Bahia 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 20/05/2004), não há, lamentavelmente, registros detalhados de 

sua ocorrência. 

No território baiano, os comboios fracassavam em garantir viagens seguras, 

sobretudo nas divisas entre estados e no Sertão Baiano (FOLHA DE SÃO PAULO, 

20/03/2003; FOLHA DE SÃO PAULO, 20/05/2004). Em 2004, quatro ônibus que seguiam 

em comboio para Foz do Iguaçu (com 107 passageiros) foram assaltados por 12 homens 

armados e encapuzados. Meia hora antes do assalto, às três horas da manhã, os ofensores 

obrigaram motoristas de duas carretas a bloquear a BR-116 em Poções (sudoeste do 

estado), um motorista que tentou furar o bloqueio foi baleado no braço. Os assaltantes os 

seguiram desde Feira de Santana e não ultrapassavam quando os rodoviários sinalizavam 

para que o fizessem. Apesar das suspeitas da PRF de que os ônibus levavam “ambulantes” 

para compras no Paraguai, as “vítimas” que declararam prejuízo de R$ 15 mil, em dinheiro 

e objetos, negaram as suspeitas da polícia (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/03/2003).  

A plasticidade das interações e a acumulação social da violência mais uma vez se 

evidenciam em três roubos a ônibus registrados nos estados do Maranhão e São Paulo. No 

Maranhão, índios da etnia Guajajara armados com revólveres e escopetas assaltaram 

passageiros de ao menos 15 ônibus na madrugada, em três dias, entre uma e três horas da 
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manhã, “no trecho da BR-226 que atravessa a terra indígena Canabrava, entre Grajaú e 

Barra do Corda, a 584 km e a 466 km de São Luís”, os índios colocaram pedaços de pedras 

sobre lombadas da estrada, forçando os ônibus a parar, após o saque correram “para dentro 

da área da reserva, onde apenas a PF pode atuar”. Nos três dias foram registradas 82 

ocorrências em Grajaú, não houve feridos e, apesar dos números e das armas, a Polícia 

Civil de Grajaú afirmou que não havia participação de não-índios nos crimes (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 28/05/2005). Já em São Paulo, em assaltos a dois ônibus de sacoleiros que 

trafegavam na rodovia Castelo Branco (em Tatuí, linha São Paulo –Paraná) e na rodovia 

Anhanguera (em Aramira, 438km de São Paulo) em 2006 e 2008 respectivamente, as 

vítimas foram obrigadas a tirar suas roupas, nuas e desmoralizadas foram despojadas de 

sua última propriedade – a proteção de sua intimidade. 

Os roubos a ônibus são crimes contra a coletividade e de longa data perpetrados em 

diferentes estados da federação. É válido considerar que essas observações cabem com 

maior propriedade aos roubos praticados por ofensores experientes, organizados e 

inseridos em redes de receptações e mercados ilegais, mobilizados por motivações 

racionais e mais propensos a planejar suas ações (VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 

2010). Nas conurbações e regiões metropolitanas observa-se uma sobreposição dos scripts 

de roubos a coletivos urbanos sobre as linhas interurbanas, onde os ofensores agem 

embarcados como passageiros. No interior dos estados, as linhas capitalizadas (como as 

que conduzem passageiros para centros de compras) são alvos tangíveis por grupos que 

interceptam os veículos após perseguição ou emprego de barreiras nas vias. Não obstante, 

o alcance e limites da cobertura jornalística, que é produzida nas e para as urbanidades, 

pode-se considerar que como um empreendimento como outro qualquer, esse tipo de roubo 

se reinventa e se atualiza aproveitando tendências locais comerciais, geográficas e 

territoriais58.  

Em síntese, em grande parte do país continua havendo uma sobreposição de roubos 

de ônibus urbanos e interurbanos, por infratores embarcados como passageiros, com 

roubos de veículos interurbanos por quadrilhas de assaltantes de estradas. Apesar dos 

limites das informações, estes roubos devem ser considerados como empreendimentos que 

se reinventam e se atualizam em função da oferta de oportunidades ilícitas (CLOWARD; 

OHLIN, 1960), bem como dos itinerários e composição social dos ônibus de passageiros 

nas diversas regiões.   

                                                           
58 O conceito de território adotado inclui além do espaço geográfico, o dinâmico campo de forças e domínio 
exercido por grupos e instituições entre elas a polícia e poderes informais locais. 
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4.2 Tendências dos Roubos a Ônibus em Rodovias 

 

Quarenta anos após a primeira notícia de roubo a ônibus em rodovias brasileiras, 

este crime continua sendo um risco para os passageiros de pelo menos 22 estados da 

federação (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-PRF, 2010). Por exemplo, em uma 

pesquisa nacional de vitimização, com 3.248 passageiros de ônibus interurbanos, 5,3% 

declararam terem sido roubados no serviço intermunicipal, 5,8% no interestadual e 4,7% 

no internacional. Estes índices são cinco vezes mais elevados quando se referem à 

vitimização de parentes e amigos nos mesmos serviços: 25% sofreram roubos no transporte 

intermunicipal, 27,2% no interestadual e 28,7% no internacional (ABRATI, 2007)59.    

Com respeito à distribuição nacional dos roubos, sete estados, Minas Gerais, Bahia, 

Goiás, Pernambuco, Alagoas, Maranhão e Pará, concentravam, até 2007, a maior parte das 

ocorrências (ABRATI, 2007) 60. Ainda que estes números sejam inferiores aos de 

secretarias estaduais de segurança, como a da Bahia (SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA SSP/BA, 2007), eles sinalizam mudanças relevantes na geografia do delito. Os 

roubos de ônibus em rodovia praticamente desapareceram nos estados mais desenvolvidos 

de São Paulo e Rio de Janeiro, que foram campeões deste delito, nas décadas de 80 e 90, 

mas se mantém elevados em estados menos desenvolvidos (ou com vastas áreas não 

desenvolvidas) como Minas Gerais, ao lado da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Pará e 

Maranhão.  

Na ausência de explicações satisfatórias para este fenômeno, considera-se a 

possível influência da oferta de oportunidades ilegítimas (CLOWARD; OHLIN, 1960) 

sobre o mesmo. Nessa linha, pode-se supor que a expansão de mercados ilegais - de drogas 

ilícitas, armas e carros roubados - no Rio de Janeiro e São Paulo, atraiu segmentos 

criminosos antes voltados para o roubo de estabelecimentos comerciais (PAES-

MACHADO; NASCIMENTO, 2004) e de ônibus em rodovias. Em contraste, a menor 

disponibilidade desses meios ilegítimos tem feito com que este último tipo de roubo se 

mantenha nas agendas das redes criminosas, regionais e locais, dos estados menos 

desenvolvidos.  

                                                           
59 A amostra de 3.248 participantes, entrevistados pela Voxpopuli, entre setembro e dezembro de 2007, era  
composta por: 1. transporte internacional 150 (8%); 2. transporte interestadual – Região Centro Oeste/ Norte 
447 (4,6%), Nordeste 484 (4,5%), Sudeste 487 (4,4%), Sul 458 (4,6%), Total 1.876 (2,3%); transporte 
intermunicipal - Região Centro Oeste/ Norte 292 (5,7%), Nordeste 316 (5,5%), Sudeste 306 (5,6%), Sul 308 
(5,6%), Total 1.222 (2,8%). 
60 As ocorrências são comunicadas voluntariamente pelas empresas. 
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Quanto à Bahia, que possui a segunda malha rodoviária do país depois de Minas 

Gerais, as duas fontes consultadas assinalam que aquele estado ocupou uma posição de 

liderança entre 2000 e 2006, sendo ultrapassado por Minas Gerais em 2007. Efetivamente, 

nas rodovias da Bahia, houve ao menos um roubo a cada dois dias, entre os anos de 2003 e 

2007 (ABRATI, 2007; PRF, 2010). Duas décadas depois do Rio de Janeiro, a Bahia teve 

uma onda de roubos de ônibus em rodovias que elevou a taxas deste delito de 4,1% em 

2003, para 6,97% em 2004, e 6,26% em 2005 (Gráfico 5), sendo que apenas nos cinco 

primeiros de 2004 foram noticiados 99 roubos61 (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/05/2004).  

 

Gráfico 5 - Roubos a ônibus nas estradas, Bahia, 2003-2007 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública da Bahia (2007) e Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (2007).  
Elaboração: Viodres-Inoue, 2012 
*As viagens intermunicipais não estão incluídas por não serem computadas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres. 

 

Nos anos seguintes, de 2006 e 2007, as taxas de roubos caíram para 5,08% e 4,41% 

respectivamente, mas ainda assim ficaram acima do percentual do ano inicial da série.  

Considerando que as polícias Rodoviária, Militar e Civil, e as próprias empresas de 

transporte tem empreendido muitas ações, drásticas ou não, contra os roubos de ônibus em 

rodovias, às quais pode ser atribuída a queda apontada, sem conseguir extingui-lo, no 

entanto, não é tendencioso afirmar que este delito é um risco crônico do transporte 

rodoviário de passageiros no estado.     

 

                                                           
61 Não se tem informações sobre as características das viagens (executiva ou comercial) ou do modo de ação 
dos agressores. 
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5 UM RETRATO APROXIMADO DOS ASSALTANTES DE 

ESTRADAS 

 

Propõe-se nessa seção um ‘retrato aproximado’ dos autores de roubos a ônibus, 

proposta de análise que focaliza tanto os ofensores, quanto o modo como esses operam e as 

circunstâncias. Ressalta-se que se trata de uma análise construída a partir da perspectiva de 

vítimas de roubos, agentes de policiamento e do corpus documental analisado.  

Observadas mais de perto, pessoas que praticam roubos não constituem um grupo 

homogêneo. Elas podem ser distinguidas e agrupadas segundo a motivação para o roubo 

perpetrado, o modo de ação, armamento utilizado, nível de violência empregado, tipos de 

vítimas e/ou alvos, gênero e idade, experiência, agrupamento, enfim, uma variedade de 

tipologias que se sobrepõem algumas vezes, ou não se excluem. A diversidade de 

comportamentos e características dos envolvidos na interação (ofensor e vítimas) torna 

impossível uma tipologia única e suficientemente ampla. Por outro lado, pessoas 

classificadas como assaltantes podem estar envolvidas em uma série de outras atividades 

ilícitas e não executam, unicamente, atividades ilegais. Neste sentido, buscou-se investigar 

a existência de padrões sociocupacionais e comportamentais recorrentes encontrados nos 

roubos e as correlações entre estes, lançando luz sobre grupo heterogêneo de atores e 

condutas.  

Um estudo realizado por Matthews (2002) com 340 condenados por roubo armado 

em instituições penais inglesas foi utilizado como modelo para desenvolver as categorias 

aqui empregadas. Matthews aloca os ofensores em três grupos: 1. Amadores - 

caracterizados por baixo nível de organização, seleção de alvos mais acessíveis, falta de 

experiência, emprego de violência e armas. Buscam obter dinheiro rápido para pagar 

dívidas, comprar drogas ou manter suas necessidades; 2. Intermediários - mais organizados 

e experientes, menos submetidos aos efeitos das drogas, entre eles se encontram aqueles 

cujo envolvimento com assaltos é esporádico e oportunista e/ou que estão envolvidos em 

outras atividades criminais; 3. Profissionais - trata-se de um grupo menor no qual a 

identidade profissional é construída a partir da atividade criminosa, caracteriza-se pelo alto 

nível de planejamento e organização, emprego de armas de fogo e violência, seleção de 

alvos mais difíceis e mais rentáveis. 

A existência de dois diferentes grupos de ofensores que atuam nas estradas baianas 

foi identificada desde o início da investigação. Notou-se que alvos que atraem ofensores 
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amadores, parecem não atrair ofensores profissionais. O valor calculado pelos infratores, a 

inércia ou os aspectos físicos da pessoa/ propriedade, a visibilidade e por último, a 

acessibilidade ao alvo, atributos que determinam a propensão a alvo (COHEN; FELSON, 

1979) estiveram intrinsecamente relacionados com a probabilidade de ocorrência da ação 

criminal perpetrada (BURSIK; GRASMICK, 1993) de acordo com as características de 

cada grupo. Assim, considerando a tipologia de Matthews (2002), as características das 

viagens executivas e comerciais/convencionais e os scripts dos roubos estruturou-se duas 

grandes categorias de modalidades de ação e agrupamento dos autores de roubos a ônibus:  

• Redes de assaltantes: ofensores que em grupos armados interceptam e roubam os 

ônibus executivos, ou mais frequentemente, os retiram do itinerário para a prática do 

roubo. Pertencem a redes criminosas com grande capilaridade, instrumentalização e 

diversificação de atividades.  

• Assaltantes avulsos: caracterizados por serem motivados a conseguir bens e 

valores para compra de drogas ilícitas, equipamentos eletrônicos e elementos de vestuário. 

Selecionam alvos que exigem ações menos complexas e sem o emprego de instrumentos 

como veículos e animais para fuga. Roubam nos ônibus comerciais/convencionais, agindo 

solitários, em dupla e mais raramente em maior número. Costumeiramente embarcam 

como passageiros comuns e saltam do veículo após o roubo, ou assaltam os rodoviários nas 

paradas sem o embarque no veículo.  

 

Cabe esclarecer que as categorias éticas (HARRIS, 1999) assaltantes avulsos e 

redes de assaltantes, em lugar de considerarem a experiência dos ofensores (MATTHEWS, 

2002), tomam como marcadores a maior ou menor complexidade da ação e planejamento 

mínimo exigido no roubo. Nesse sentido, serão denominados de ‘assaltantes profissionais’ 

ou ‘redes de assaltantes’ os ofensores engajados no roubo a ônibus com confinamento 

forçado, tomada do veículo e desvio de rota para settings isolados, ações de maior 

complexidade quando comparadas aos roubos sem desvio para lugares ermos. Em oposição 

a esse grupo, serão chamados de ‘assaltantes avulsos’ aqueles envolvidos em roubos de 

menor magnitude estratégica, sem a necessidade de tomada e desvio do veículo para outro 

setting para o saque. Esses grupos serão apresentados nas seções a seguir. 
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5.1 “Bandidos, Quadrilha” e “Pé de Chinelo”: Assaltantes de Linhas 

Executivas 

 

Apesar das diferenças em relação aos jovens que roubam ônibus nas cidades 

grandes (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002) e médias do país, os assaltantes de 

estrada também parecem ser de origem modesta e pouco escolarizados (Delegado PRF, 

Questionário 4) a levar em conta as suas falas nos eventos (conforme trecho de entrevista 

mostrado adiante), “geralmente do interior e de cidades próximas do trecho” em que ocorre 

o assalto (Soldado da Polícia Militar, Questionário 8). Com respeito à idade e gênero, 

observa-se pelos relatos das vítimas e de policiais a exclusiva participação masculina e 

envolvimento de homens de idade entre vinte e poucos anos à aproximadamente cinquenta 

anos. Igualmente em contraste com os jovens citadinos, há uma estratificação social dos 

assaltantes de linhas executivas que se manifesta entre aqueles que tem e não tem carro (e 

por isso usam cavalos) e, nessa mesma linha, entre os que portam escopetas e 

metralhadoras e aqueles que empunham armas de fogo de fabricação caseira ou velhas 

espingardas de caça, como as que continuam sendo vistas em áreas rurais. Tal 

estratificação levou os assaltantes menos capitalizados, armados de espingardas e/ou com o 

apoio de cavalos para fuga a serem chamados (por rodoviários e policiais) de “ladrão pé de 

chinelo”, enquanto os demais, munidos de armas de grosso calibre e veículos, de 

“bandido” ou “quadrilha”. 

As evidências permitem afirmar que os roubos a ônibus executivos62 exigem desses 

assaltantes, sejam estes mais ou menos capitalizados, uma preparação que envolve a 

decisão sobre o modo de abordagem, a mobilização de recursos humanos e instrumentais e 

o planejamento de ações específicas. A escolha por esta modalidade de alvo determina o 

número de participantes nas ações. Se para o roubo consumado na própria rodovia, 

geralmente por assaltantes “pé de chinelo”, basta, a exemplo dos roubos de ônibus urbanos 

(PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002), uma dupla ou um trio de indivíduos 

dispostos, na modalidade de roubo mediante confinamento forçado das vítimas e desvio do 

                                                           
62 As características de cada tipo de serviço oferecido pelas empresas de transporte proporcionam distintas 
oportunidades de roubo para diferentes infratores. Os ônibus utilizados em viagens executivas oferecem 
maior conforto, são disponibilizados em horários noturnos, em especial nas viagens de longa distância, 
raramente param para embarque/desembarque fora de rodoviárias e pontos de apoio. Nas viagens executivas 
os passageiros costumam carregar pertences atraentes como câmeras fotográficas, computadores portáteis e 
aparelhos celulares, entre outros. Outro grupo de passageiros atraído por esse tipo de serviço é composto por 
comerciantes que partem ou retornam de centros urbanos comerciais com dinheiro em espécie ou 
mercadorias. Esses serviços serão discutidos com maior detalhe na seção que trata dos elementos da interação 
e do alvo. 
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veículo, é preciso o envolvimento de mais colaboradores, acionando participantes que 

pertencem à rede dos ofensores, mas não atuam diretamente no roubo. A multiplicidade de 

vítimas a serem confinadas, durante um lapso de tempo que pode atingir algumas horas, 

demanda a cooperação de vários indivíduos, sendo que em um dos casos referidos foi 

observada a participação de quinze pessoas.  

Por mais simples que pareçam, estes roubos, em especial, os mediante 

confinamento forçado, se assemelham a um plano organizado e executado entre um líder e 

os responsáveis por tarefas como: fornecer informações atualizadas sobre o itinerário e 

horário do veículo - visando evitar alvos errados e ações de policiamento -; estabelecer a 

copresença; enquadrar o motorista e os passageiros; forçar o motorista a conduzir o veículo 

até o desvio e o local final de confinamento; manter as vítimas rendidas ainda dentro do 

ônibus e depois no seu exterior; subtrair os pertences alojados no ônibus e porta-malas; 

revistar as vítimas; transportar os bens subtraídos e fazer a segurança da quadrilha; zelar 

pelo repasse do produto do “rapa” (Lúcia, 35 anos, comerciária, Diário de Campo, 

07/02/2011) ou “baculejo” (Renato, 42 anos, rodoviário. Diário de Campo, 27/01/2010) 

aos receptadores.  

Além de armas de fogo, cujo poder persuasivo é quase inconteste, é observada a 

seleção e uso de recursos outros como máscaras de tecido, roupas de manga longa, 

lanternas, veículos/objetos para interceptação do alvo e veículos para fuga e transporte de 

bens tomados. Conquanto o uso de veículos na copresença não é obrigatório, o mesmo não 

se aplica às armas de fogo. O uso de armas de maior poder de fogo como metralhadoras e 

escopetas é próprio da ação dos “bandidos” (grupos profissionais mais capitalizados). As 

análises das entrevistas apontaram que há ofensores mais organizados, que se agrupam em 

maior número, aparentam experiência prévia e divisão de tarefas bem estruturadas 

(VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 2010), e que não exibem nervosismo, e esses, 

são menos propensos a praticar agressão física gratuita, como se observa no relato da 

passageira Lúcia, logo abaixo. Na concepção de alguns rodoviários, o assaltante que 

demonstra nervosismo e agride fisicamente é considerado amador, “esses são pior, muito 

nervoso” (Marcelo, 40 anos, motorista, Diário de Campo, 01/06/2011): 

 

No segundo assalto, cerca seis meses após o primeiro, no mesmo horário, 
itinerário e empresa, quando pararam para o embarque de passageiro em 
Ribeira do Pombal, foram avisados que havia ocorrido um assalto há 
poucos instantes e lhes foi dito ‘vão rezando’. O motorista pediu para 
rezarem e manterem a calma, caso houvesse o assalto. Nas proximidades 
de Alagoinhas ‘um gol bola preto’ seguiu e interceptou o ônibus, ‘apenas 
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um homem entrou no veículo e abriu a porta gritando: isso aqui é um 
assalto, se alguém reagir vou matar e o primeiro vai ser o motorista’.  No 
lugar que ela acredita ser o mesmo do primeiro assalto, ‘apesar de estar 
escuro e cheio de mato’, mais um assaltante ‘subiu no veículo e um deles 
fez o rapa em carteiras e dinheiro’, ela conseguiu esconder os 
documentos e algum dinheiro no veículo, quando passavam por Ribeira 
do Pombal. ‘Os assaltantes estavam nervosos até mesmo para dar as 
ordens, pareciam principiantes e não veteranos como os outros pareciam’. 
Quando liberaram as vítimas disseram para permanecerem no ônibus e 
que ‘se dessem queixa’, eles ‘seriam seguidos e mortos’ depois. Com 
medo os passageiros quiseram voltar para Salvador, ‘mas o motorista 
recusou-se dizendo que tinha que seguir’. Ela não se lembra se fizeram 
ocorrência, acredita que não. Os passageiros, incluindo ela, cogitaram que 
o ‘motorista pudesse ser cúmplice por conta que estava aparentemente 
tranquilo’ (Lúcia, 35 anos, comerciária, Diário de Campo, 07/02/2011). 

 

O roubo parece ser mais um “dos negócios” administrados pelo grupo que chama 

atenção dos rodoviários e das outras vítimas por reger uma ação altamente orquestrada. A 

preparação do grupo ou o entrosamento do mesmo se evidencia na comunicação intra-

grupal; em alguns casos ouve-se a voz de apenas um dos ofensores, a comunicação ocorre 

por diferentes tipos de assovios; em outros casos, com códigos de apagar e acender de 

lanternas, fogos de artifício ou mesmo tiros: 

 

Não roubou a mala dela ‘porque estava no bagageiro onde precisa de um 
dispositivo que usa ar pra ser aberto, e estava vazio’. Perdeu celular, 
anéis, celular, bolsa, relógio, 40 reais. Os documentos foram deixados, 
‘levaram até bolsinha de moedas’.(...) Falavam pouco, se comunicava por 
assovios diferentes para comandar ações, diziam que não iriam machucar 
ninguém, só um deles que falava. Os pertencem não caberiam em carro 
comum. ‘Estavam muito bem orquestrados’ (Helena, 33 anos, passageira, 
professora universitária). 

 

O uso de senhas sonoras, os corpos dos assaltantes profissionais cobertos com 

mangas longas e rostos com máscaras (popularmente conhecidas como brucutu) 

contrastam com camisas amarradas nas faces e ausência adotar códigos sonoros, 

perceptíveis, dos assaltantes “pé de chinelo”. 

Ainda com respeito ao planejamento dos assaltantes pertencentes a redes 

criminosas, investigações conduzidas pela polícia rodoviária e iniciativa privada 

constataram que o planejamento do roubo é favorecido por comerciantes que “dão a fita” - 

fornecem informações ricas em detalhamento - e/ou se envolvem diretamente na 

consumação do roubo. Estabelecidos ao longo do itinerário percorrido pelo ônibus, na 

entrada das cidades e trechos urbanos, trabalhadores/proprietários de lanhouses, 

borracharias, restaurantes e outros pontos de apoio, como observadores contumazes, 
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identificam perfis de passageiros habituais nos itinerários, estimando valores e bens 

transportados, bem como a probabilidade de existir entre eles policiais. Não raro, 

policiais/ex policiais (Delegado PRF, Questionário 4) operam como mentores e executores 

(VILLA, 2010) dos roubos, confirmando a diversificação sociocupacional dos ofensores 

envolvidos no roubo profissional.  

A atuação planejada e grupal não inibe comportamentos individuais diferenciados 

que incluem revistas aos corpos das vítimas executadas de modo distinto do restante do 

grupo, em lugar de tatear bolsos das vítimas, alguns apalpam os seios das mulheres 

(Helena, 33 anos, passageira, professora universitária), por exemplo.  

A duração prolongada do roubo com confinamento torna possível a observação de 

condutas individualizadas e individualistas. Entre as “quadrilhas” encontram-se o subgrupo 

de assaltantes “nervoso” (Lúcia, 35 anos, Diário de Campo, 07/02/2011), no qual os 

ofensores são mais propensos a agressões gratuitas e a insultar os passageiros e 

rodoviários. Em 2007 uma ação de grande porte não impediu que, apesar de terem rendido 

um grupo de três ônibus que viajavam em comboio (o que demandava alto controle sobre a 

situação), deslumbrados, dois assaltantes se distraíssem discutindo sobre a posse de um par 

de tênis e de calças que um passageiro vestia, a vaidosa dupla cessou a discussão somente 

após a intervenção de um terceiro ofensor. Dada a propensão a agressões (tapas e 

coronhadas), mesmo frente a vítimas colaborativas, e insinuações sobre desejos de estuprar 

passageiras, os ofensores “nervosos” são os mais temidos pelos rodoviários.  

Além da facilidade de repasse dos bens roubados para receptadores (ZALUAR, 

1994), que atuariam como agenciadores, os assaltantes de estradas contam com a vantagem 

da familiaridade com a malha rodoviária local, incluindo desvios, atalhos e estradas 

vicinais, para atuar (ST. JEAN, 2007). Na origem (planejamento), meio e fim, observação 

o envolvimento de pessoas que não se dedicam com exclusividade às atividades ilícitas. 

 

5.2 “Assaltante” e “Sacizeiro”  

 

No extremo oposto aos ofensores que pertencem a redes e roubam os veículos 

executivos estão os assaltantes avulsos que, de modo semelhante aos assaltantes de 

coletivos urbanos, roubam ônibus como quem saca dinheiro em caixa rápido (VIODRES-

INOUE; PAES-MACHADO, 2010). Quer seja pela maior frequência de prisões e mortes 

que sofrem, quer pela abordagem desprovida de máscaras na face ou pelas imagens 

captadas pelas câmeras de vídeo, quando comparados aos assaltantes profissionais, o perfil 
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dos assaltantes amadores é muito conhecido e rapidamente definido como mais jovem em 

sua maioria: “18 a 25 anos, baixa escolaridade, procedentes das proximidades onde agem” 

(Soldado da Polícia Militar, Questionário 1), “jovens, pouca escolaridade, bairros pobres, a 

maioria da Região Metropolitana de Salvador” (Policial Rodoviário Federal, Questionário 

11), “menor de 25 anos, sem escolaridade, no Extremo Sul são de municípios da região 

cacaueira” (Chefe de Delegacia do Interior, Questionário 2).  

Na Região Metropolitana de Salvador o perfil encontrado - homens jovens, 

aparentando entre 16 e 25 anos e pouco escolarizados, que atuam mais frequentemente 

sozinhos, em duplas, trios ou quartetos – se assemelha ao dos assaltantes que atuam nos 

coletivos urbanos: 

 

Um levantamento realizado pelas polícias constatou que há um perfil 
definido entre os envolvidos nesta modalidade criminosa. ‘São jovens 
entre 16 e 28 anos, de baixa escolaridade, negros e quase 100% 
dependentes químicos’, explicou Tormes, lembrando que a maioria não 
tem profissão definida e que o dinheiro obtido com os assaltos é gasto em 
festas, no consumo de drogas e na aquisição de roupas de grife. Para o 
capitão Paraíso, é possível observar também que esses jovens raramente 
agem sozinhos, fazem abordagens violentas, pois quase sempre estão sob 
efeito de substâncias entorpecentes e usam principalmente armas de fogo. 
Os criminosos também não tem um modus operandi definido, por vezes 
saqueando passageiros e cobrador e, em outras ocasiões, roubando apenas 
os passageiros. Normalmente agem em parceria. ‘Já detectamos a 
existências de quadrilhas, cujos participantes se alternam para praticar os 
assaltos’, declarou Nilton Tormes. É comum encontrar ainda várias peças 
de roupas quando os assaltantes são presos. O capitão Paraíso enfatizou 
que, depois dos assaltos, os ladrões trocam de roupa para dificultar a 
identificação pela polícia (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA 
POLÍCIA CIVIL, 18/10/2011). 

 

A crescente popularização das câmeras nas linhas semi-urbanas, em alguma 

medida, obrigam os assaltantes amadores a lançar mão de outros mecanismos de 

camuflagem (FELSON, 2006), ocultação de identidade e de intencionalidade: na simulação 

de uma situação cotidiana em que reproduzem o comportamento de passageiros que 

esperam um ônibus para embarcar, trajam jaquetas e bonés. Na tentativa de ocultar suas 

intenções delituosas, encobrir armas ou simular possui-las, assaltantes amadores se 

engajam em encenações que resultam em efeito inverso, despertando suspeitas nos 

rodoviários sobre esses passageiros estranhamente vestidos, no caso do uso de roupas de 

manga longa.  

As prisões e desfechos fatais permitem que se conheça o retrato mais fiel desses 

assaltantes, seus modos de agir e estratégias para dificultar seu reconhecimento no caso de 
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serem detidos. Em setembro de 2009, dois assaltantes embarcaram em um ônibus próximo 

a um posto da Polícia Rodoviária Federal (em Simões Filho, 31 km de distância de 

Salvador) na BR-324, dois quilômetros à frente anunciaram o assalto, agrediram 

passageiros e a cobradora; quando suspeitaram que um passageiro era policial, teve início 

um tiroteio que resultou na morte de ambos ofensores, a cobradora foi alvejada na nuca e 

um passageiro baleado no braço:  

 

Próximo ao posto da PRF de Simões Filho 3 homens entraram no ônibus, 
um era conhecido do motorista os outros causaram desconfiança, mas o 
motorista seguiu, dois km depois no viaduto do Cia, a suspeita do 
motorista com 16 anos estava certa. Dispostos na frente e fundo do 
veículo os dois bandidos anunciaram o assalto causando pânico nos cerca 
de 25 passageiros. O motorista afirma que eles agrediram pessoas e 
empurraram a cobradora. Os assaltantes cismaram com um passageiro no 
fundo do veículo, diante da abordagem  um suposto policial teria iniciado 
o tiroteio, a cobradora e um rapaz que entrou junto com os bandidos 
foram atingidos, a cobradora foi atingida na nuca próximo a coluna de 
raspão, o rapaz foi atingido no braço. Segundo o motorista, mesmo 
baleado o assaltante apontou a arma para ele mas foi surpreendido pelo 
suposto policial. (...) Na realização da perícia dos corpos, cada um com 
três tiros, foi constatado que a dupla usava bermuda por baixo da calça 
jeans, estratégia para dificultar o reconhecimento na fuga, (...) dos 
mortos, apenas L., 20, que ainda empunhava o revolver calibre 32 e um 
celular com a frase ‘Jesus reina’ no visor, foi identificado. Seu comparsa 
trazia no bolso da calça um papel com uma oração manuscrita em louvor 
a Santo Antônio (A TARDE, 03/09/2009). 

 

Definidos como jovens que buscam “dinheiro fácil” e “aventura”, os assaltantes de 

linhas comerciais, vistos de mais perto, guardam menos semelhanças entre si que às 

observadas à primeira vista. Adolescentes e adultos jovens atuam nas rodovias, 

predominantemente no perímetro urbano das estradas e nas linhas intermunicipais e semi-

urbanas na conturbação de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias e Feira de 

Santana. Dentre eles, há um subgrupo mais propenso a atuarem sob o efeito de substâncias 

psicoativas ou motivados a adquiri-las. Esses, agem rapidamente, algumas vezes nem 

mesmo embarcam no veículo, adentram apenas o suficiente para assaltar o motorista ou 

cobrador e passageiros próximos; simulando portar armas, armados com facas ou armas de 

fogo, homens, desempregados e popularmente conhecidos como “sacizeiros” tendem a agir 

solitários em duplas.. A diferença essencial entre os demais assaltantes e os sacizeiros 

(assim chamados pelo uso de cachimbo para uso de crack) é a aparente ausência de uso de 

substâncias psicoativas no momento do crime, como relata Carlos, motorista 

intermunicipal: 
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Carlos: Quando eu era cobrador lá na NTZ, eu como era novato na 
empresa, no sistema... aí o motorista percebeu, o mais velho, porque a 
gente estava andando em Simões Filho [Simões Filho – Salvador, Simões 
Filho – Candeias] até a tarde. Quando ele parou no ponto, subiram dois 
caras de blusão, com uma sandália, de shortão assim grande, ai eu olhei 
assim... Eu também fiquei na minha, ai quando eu fui [se aproximou do 
motorista], ele disse: ‘dois caras suspeitos’. Eu olhei assim... ‘hum’... aí 
quando eu cheguei, um foi para o fundo, geralmente quando vai para o 
fundo, se vem um, o outro fica em stand by, porque qualquer coisa... Um 
fica no fundo e outro fica no passageiro. Aí quando o carro pegou a BR, 
ai ele passou por mim, me deu um torniquete [quando se movimenta a 
catraca até a metade do giro e pessoa passa pelo espaço criado de modo 
que não se registra a volta completa], pegou a arma ai disse: ‘é assalto’. 
Aí o outro veio: ‘bora, bora, bora!’ Eu entreguei o dinheiro e começou a 
saquear todo mundo: ‘devagar seu motorista! Se você der algum sinal eu 
pipoco os seus miolos. Devagar, bora, ô pessoal bora, bora, tira, tira, se 
estiver escondendo o dinheiro eu meto a bala.’ Ele vem e fala essas coisas 
mesmo e xinga todo mundo. Qualquer um que você pensar, xinga. Bate 
nas pessoas: ‘Desgraçado, miserável, seu filho de uma égua, seu filho-da-
puta. Bora descarados.’ A coisa é feia: ‘Calma aí! Num dê sinal não que 
eu meto a bala no miolo. Já pegou o dinheiro do cobrador?’ Ai eu falei 
assim ‘eu já entreguei’. Ai sentei logo, que quando eu tava em pé, os 
passageiros estavam no meio do carro, né? Mas podia vir alguma bala, 
alguma coisa... (...) Tem uns cinco anos já.  
Pesquisadora: Como são esses que usam blusão? 
Carlos: Exato, esses que a gente chama sacizeiro [1], entendeu? Rapaz, 
engraçado que a gente vai percebendo que se entrar alguém assim a gente 
já fica cismado. Nesse carro intermunicipal, ai quando um vagabundo 
como esse, tava semi-arrumado às vezes, nem percebe [se referindo a 
outro assalto]. Você entendeu? Às vezes o perfil dos assaltantes desse 
carro é diferente dos assaltantes do coletivo [2]. 
Pesquisadora: No coletivo? 
Carlos: No coletivo a gente chama sacizeiro. 
Pesquisadora: E como são eles? 
Carlos: Exato... é  menino novo, a idade de quinze, dezessete anos. É 
mais crack essas coisas, né? E já esses assaltantes assim, acho assim com 
um perfil diferente são aqueles caras que pensam mais, analisam mais [3], 
entende? Pode até usar, mas você vê que na hora... (Carlos, 35 anos, 
rodoviário há 4/5 anos). 

 

Carlos confirma a diversificação de roteiros dos assaltantes sacizeiros (1), que 

atuam nas linhas curtas de deslocamentos próximos à capital, assim como nos coletivos 

urbanos (2). No mesmo relato ele coloca a existência de assaltantes que se trajam de modo 

menos “suspeito”, “semi-arrrumado”, que possivelmente possuem um planejamento mais 

detalhado que os primeiros e observam o melhor momento para agir. O trecho a seguir 

corrobora evidencia mais uma vez a atuação:  

 

Na verdade não foram só duas, foram 3 ou 4 vezes. O mais recente foi o 
ônibus Salvador-Feira, comercial. Eu estava voltando do meu trabalho, eu 
subi no ônibus já no meio do caminho, e os assaltante subiram junto 
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comigo. Perto de Berimbau. (...) Eram bem vestidos, não pareciam que 
eram assaltantes; roupas e sapatos sociais, estavam com uma mochila, 
eles não pareciam nervosos, bem calmos, assaltaram bem tranquilamente 
numa ação bem rápida, depois eles saltaram do ônibus e foram andando 
para essa comunidade. Na Delegacia para dar queixa, provavelmente eles 
moravam na comunidade, a polícia até já sabiam quem eram essas 
pessoas. Já tinham costume de assaltar essa empresa. Fiquei muito 
chocada depois do terceiro assalto, estava no ponto com os assaltantes e 
eles ainda me deixaram passar na frente. E eram pessoas que estavam 
junto comigo, ainda deixaram passar na frente dele. Fiquei muito sentida 
(Laís, 26 anos, professora e bióloga, passageira). 

 

Por diferirem do estereótipo de assaltantes que se vestem como os sacizeiros (e 

nesse caso de Laís, por demostrarem cavalheirismo ao permitir que ela entrasse no veículo 

antes deles) e depois revelarem um outro papel, que contrasta com o exibido previamente, 

esses ofensores chocaram a passageira, pois romperam com a expectativa construída a 

partir em estereótipos de ‘assaltante’ versos ‘pessoas comuns’. Esse modo de agir seria 

observado no subgrupo de ofensores avulsos jovens e mais escolarizados, aparentemente 

cientes da inadequação e efeitos adversos da camuflagem utilizada pelos sacizeiro, opta 

por imitar passageiros comuns, utilizando-se de mochilas e roupas formais ou uniformes de 

estudantes, trabalhadores e estagiários que embarcam ao longo das estradas. Uniformes de 

empresas, incluindo as de transporte rodoviário, também são utilizados pelos ofensores 

como meio de encorajar os rodoviários a parar o ônibus nos trechos das estradas para 

embarcá-los, alguns desses disfarces seriam fruto de roubo; um ex cobrador foi 

reconhecido praticando ao menos um roubo vestindo o antigo uniforme (Carlos, 35 anos, 

rodoviário há 4/5 anos). Esse planejamento, ainda que mínimo, coloca a existência de um 

subgrupo de assaltantes avulsos com atuação mais elaborada, quando comparada aos 

sacizeiros, portanto, podem ser considerados assaltantes semi-profissionais. 

É possível que entre os ofensores avulsos que atuam nos itinerários comerciais 

intermunicipais nos perímetros semi-urbanos, nas viagens ou durante as paradas, existam 

aqueles que também o façam nos coletivos urbanos. Algumas vezes maltrapilhos, outras 

vezes vestidos como qualquer jovem soteropolitano de camadas populares são 

considerados por parte dos rodoviários “igual ratos que todo dia (alguém) mata, e todo dia 

aparece outro no lugar” (Diário de Campo, 09/06/2010).  

Apesar de rara, a participação de uma ou duas mulheres foi encontrada nos 

itinerários próximos à capital e sempre em companhia com ofensores do sexo masculino.  
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Danilo, 21 anos, é despachante há um mês. Diz que no ultimo mês 
ocorreram dois assaltos nos ônibus para Camaçari, no mesmo dia, pela 
tarde, ‘num deles dois homens assaltaram, no outro foram quatro homens 
e uma mulher (Diário de Campo, 04/10/2010). 

 

Nas narrativas em que surgiram, o destaque da presença feminina se deu tanto pela 

estranheza provocada pela ruptura de estereótipos de gênero, quanto pela truculência de 

suas ações. Em 2009, após praticar uma série de roubos a ônibus urbanos e intermunicipais 

acompanhada do companheiro, mais uma mulher e dois homens, uma grávida teria sido 

detida: 

 

Élio, 35 anos, há 12 trabalha como rodoviário. Há 6 meses em Mata de 
São João foi assaltado, ‘eram 5, dois casais e um rapaz. Um anunciou o 
assalto e os outros fizeram a coleta. Disseram: moto vá tranquilo que é 
um assalto, não vai mexer com você. As mulheres eram agressivas 
arrancavam brincos de orelhas e pulseiras com violência’. Depois soube 
que uma dessas mulheres foi presa e estava grávida (Diário de Campo, 
26/01/2010). 

 

Com respeito à ocupação profissional lícita desempenhada pelos ofensores avulsos 

amadores e semi-profissionais, dentre aqueles que se conhece seu histórico, nota-se que 

pequena parte teria no passado atividades informais (pintor, ajudante de pedreiro e serviços 

gerais) e outros poucos, empregaram-se formalmente no setor de serviços (Soldado da 

Polícia Militar, Questionário 1).  

Enquanto esse o subgrupo amador (ou sacizeiro) é formado por jovens que se 

diluem na coletividade, o subgrupo semi-profissional é constituído por rapazes e (algumas 

vezes mulheres) que tendem a agir em grupos fechados também chamados de quadrilhas e 

bandos pela mídia, pelos empresários, mas raramente pelos rodoviários. E quando o grupo 

se desagrega, aqueles que permanecem em liberdade ou em atividades delituosas formam 

novos grupos. No caso mais recente e notório, um jovem (Tácio), filho único de rodoviário 

urbano, criado “com todo luxo” (segundo rodoviários), liderava um grupo que agia há 

meses em linhas entre Camaçari, Candeias e Salvador; pouco antes de parte do grupo ser 

presa, eles passaram a obrigar os motoristas a desviarem o veículo por vias de um bairro 

nas proximidades da BR-324, ocasião em que, diferentemente dos scripts ordinários, com 

o veículo em trânsito, revistavam bolsas e obrigavam passageiros a lhes entregar roupas e 

calçados que usavam (Élio, 38 anos, rodoviário, Diário de Campo, 25/11/2010).  
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A série de trechos que segue em conjunto (Diário de Campo, entrevistas e 

reportagens) narra o modo de atuação do grupo, a mudança em sua composição durante os 

roubos e a prisão de parte dele:  

 

Na rodoviária de Salvador reencontro Carlos [motorista] que me 
apresenta Ezequiel, por quem esperei para conhecer por mais de duas 
horas, ele reconheceu um assaltante no carro em Candeias e teria 
chamado a polícia que efetuou a prisão. O carro dele está de partida na 
última viagem, agendamos a entrevista para o dia seguinte. Carlos fala 
que está ‘com as fotos dos caras no carro’ e pergunta se quero ver, mostro 
interesse, depois de exibi-las ele me dá as fotos que são fotocópias de 
imagens capturadas por câmeras internas (Diário de Campo, 26/01/2010). 

 

Na figura abaixo, nas “fotos” cedidas por Carlos, na imagem à esquerda Tácio 

empunha um revolver, na imagem à direita ele aparece em destaque atrás de seu parceiro: 

 

Figura 14 - Imagens capturadas por câmeras internas em ônibus de assalto em curso  
 

No dia seguinte, na entrevista com Ezequiel, a prisão do Tácio e seu parceiro é 

narrada pelo rodoviário que reconheceu Tácio, a partir de fotos que estavam fixadas no 

deck: 

 

Ezequiel tem 35 anos, é rodoviário há quatro, todos comentavam o caso 
dele no dia anterior, alguns acusavam a polícia de despreparo, outros 
diziam que ele deveria ter ignorado o risco; pois Tácio pode ter 
desconfiado que foi denunciado pelo motorista. Aguardava para enfim, 
ouvi-lo: na rodoviária de Candeias no horário das 5:20, ele reconheceu 
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uma tatuagem no braço do passageiro que entregava o bilhete, era o nome 
de uma mulher, a mesma [tatuagem] que viu num cartaz na agência. Sem 
saber o que fazer, saiu do veículo, simulando checar defeitos, ‘disfarçou’ 
e avisou um policial que ‘perguntou: você tem certeza mesmo? O policial 
buscou outros colegas e em 8 abordaram o rapaz e o comparsa, eles 
entraram separados, um branco e outro negro que tinham assaltado um 
ônibus há uma semana, as imagens da câmera permitiram o 
reconhecimento. O branco matou um policial em novembro e matou um 
passageiro da Golden há um mês, são responsáveis por cerca de 20 
assaltos só em novembro (Diário de Campo, 27/01/2010). 
 

Meses mais tarde, em mais uma incursão à rodoviária de Salvador, em um dos 

decks de uma empresa, a pesquisadora encontra um cartaz de alerta aos rodoviários; o 

grupo de Tácio, ou parte dele, teria sido libertado, voltado a agir e detido novamente63: 

 

No balcão da Olindina há uma série de enquadres de câmeras internas de 
um veículo que mostrava a ação de um grupo de três assaltantes, entre 
eles uma mulher. No detalhe um dos homens tem tatuado o nome de uma 
mulher no antebraço. O despachante diz que o grupo é acostumado a 
assaltar no carro de Camaçari. Danilo que é o despachante mais jovem 
diz que foram 4 assaltantes, o delito teria ocorrido nesta semana (Diário 
de Campo, 15/10/2010). 
 

Uma quadrilha de assalto a ônibus está causando pânico a motoristas e 
passageiros na região de Camaçari. Os assaltos acontecem desde 2009, 
nos veículos que fazem linha Camaçari X Salvador. Eles entram, 
anunciam o assalto e levam os pertences dos cobradores e dos 
passageiros, principalmente de estudantes da UNEB que utilizam o 
transporte todos os dias. Parte da quadrilha, comandada por Tácio, já tem 
passagem pela polícia, mas foi liberada pela Justiça. A investigação, de 
acordo com a empresa, está com a Grupo Especial de Repressão a 
Roubos em Coletivos (GERCC) (ARATU ON LINE, 05/11/2010). 
 

Por volta do meio dia desta quinta-feira (04/11) passageiros do ônibus 
(...) informaram a presença de três homens com atitudes suspeita dentro 
do veículo. Os prepostos da ROTE pararam o ônibus em frente à Uneb e, 
ao revistarem os passageiros encontraram um revolver calibre 38 com 
cinco balas em poder de H. (18), L. (18) e T. (19) também integravam a 
quadrilha. De acordo com os prepostos da Rote, os três rapazes e mais 
uma mulher já vinham praticando assaltos rotineiramente; na semana 
passada, em apenas um dia, eles praticaram três assaltos a ônibus da 
mesma empresa. Ainda de acordo com a Rote os três presos já tinham 
passagem pela polícia de Candeias, pelo mesmo delito (CAMACARI 
FATOS E FOTOS, 04/11/2010). 
 

A denúncia foi feita de dentro do ônibus, quando estava saindo de 
Salvador em direção a Camaçari (...) uma pessoa teria reconhecido o 

                                                           
63 Os nomes e iniciais originais citados nas matérias foram alterados seguindo o critério adotado ao longo do 
trabalho. 
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grupo e ligou para a polícia acionando a equipe da ROTE. A viagem foi 
interrompida pelos polícias no ponto de ônibus da UNEB de Camaçari, 
onde os assaltantes foram presos em flagrante. (...) O grupo agia sempre à 
noite e anunciava o assalto depois que passavam da Polícia Rodoviária na 
BA-093.(...). A mulher que também agia com o grupo (...) está presa no 
DENARC de Salvador. O chefe do grupo Tácio já tem passagem pela 
polícia de Candeias quando, segundo ele, foi preso por cometer também 
assalto a ônibus. De acordo com os policiais, o grupo já vinha praticando 
os assaltos desde agosto deste ano na linha Salvador-Camaçari da 
empresa Crisópolis (SANTOS, 04/11/2010). 

 

Poucos meses depois, o enredo se repete, depois dessa série de reportagens sobre os 

roubos e a detenção do grupo semi-profissional de Tácio, Igor, gerente comercial e 

‘investigador autodidata’ de uma das principais lesadas pelo grupo, concedeu uma 

entrevista e as fotos que haviam sido postadas no deck, além de fotos feitas em uma 

delegacia:   

 
Os assaltos na nossa empresa ocorrem mais entre Camaçari-Salvador, 
sendo um ponto preferencial de embarque o ponto logo depois da 
rodoviária de Camaçari, o ponto ‘central’. De Salvador para Camaçari, o 
ponto de deflagração é logo depois do posto da PRF. Em ao menos um 
desses assaltos, praticados pelo grupo liderado por Tácio [Quando 
pergunto quem é Tácio, o entrevistado relata que é o assaltante preso, que 
tem tatuado no braço o nome da mãe Nélia] o passageiro foi visto por 
mim na filmagem andando de cueca, foi obrigado a entregar a roupa. (...) 
A delegada (...) relatou que no terreiro da avó/mãe de um dos comparsas 
de Tácio era feita a divisão de produtos de roubos. Um do grupo, Jair, 
tombou. Dos roubos enfrentados em 2009 e 2010, 70 a 80% eram 
provocados pelo grupo de Tácio, em 2010 eram quatro ao mês. (...) A 
primeira vez, Tácio foi preso por porte de arma, quando um passageiro o 
reconheceu, ele foi solto (Igor, 36 anos, gerente comercial, Diário de 
Campo, 07/01/2011). 
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Figura 15: Imagens capturadas por câmeras internas em ônibus de grupo misto 
durante assalto 
 

 

Um mês depois da entrevista com Igor, já em liberdade, Tácio e parte do grupo 

voltava novamente a atuar: 

 

O assalto foi no fim da tarde de sexta-feira, na BR-324, na saída de 
Salvador, perto do bairro de Águas Claras. Dois homens entraram no 
ônibus, pagaram a passagem e depois anunciaram o assalto. Eles 
saquearam os passageiros e, como houve reação, um dos bandidos atirou 
atingindo no pescoço M.C.S. e no peito R.C.A., que está grávida. ‘Ele 
recolheu todas as bagagens de quem estava sentado, ele estava armado 
com uma 38, ai o rapaz tentou reagir, deu uma gravata nele, o rapaz 
tomou um tiro no pescoço e o outro pegou uma moça que tava gestante’, 
relata P.S., passageiro. ‘Eles entraram e falaram: ‘Motor, siga, siga, e não 
dê sinal não, se der sinal eu atiro e lhe mato. Faça o retorno lá na frente’. 
Quando a gente chegou no viaduto do CIA, que retornei, ele mandou eu 
colocar a bandeira Salvador e viemos. Ele falou que queria descer na 
Jaqueira. Quando chegou na Brasil Gás, tava tudo engarrafado, ele 
mandou eu ir pro acostamento, eles se agoniaram, mandaram eu abrir a 
porta, e desceram’, conta M.T., motorista. Segundo a polícia, os 
assaltantes já são velhos conhecidos, inclusive um deles, J.H. teve o 
retrato falado divulgado. ‘Indivíduos que são integrantes da quadrilha de 
Tácio, são elementos altamente perigosos, praticaram no mês de outubro 
mais de 30 assaltos a coletivos ao longo da BA-093 e o trecho depois de 
Valéria da BR-324. São indivíduos altamente perigosos, armados, nós já 
prendemos, mas infelizmente foram colocados em liberdade pelo poder 
Judiciário, pontua D.R., delegado (IBAHIA, 02/02/2011).  
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Observados no conjunto, as entrevistas, questionários e reportagens jornalisticas, 

retratam ações e perfis dos ofensores, a partir da perspectiva dos expectadores (passageiros 

e rodoviários vítimas e não vítimas, policiais, jornalistas e gestores) evidenciam aspectos 

sincrônicos com outros casos de ofensores semi-profissinais que agem em viagem 

comerciais, como a existência de grupos mistos (com homens e mulheres), a alteração na 

composição dos integrantes do grupo, a experiência do grupo, a atuação dos ofensores em 

ambos os papéis amistoso-perverso, a existência de reações e as repostas a elas, e o 

fracasso e inoperância dos sistemas/poderes legislativo, judiciário e executivo punição 

desses crimes e prevenção da vitimização. 

Quanto aos roubos a ônibus executivos, as evidências disponíveis autorizam a 

formulação da hipótese que os assaltantes de estradas pertenceriam a redes criminosas, de 

cidades médias e pequenas (e suas adjacências rurais), que, na falta de outras 

oportunidades ilícitas (CLOWARD; OHLIN, 1960) nas suas áreas residenciais, se dedicam 

ao roubo de ônibus. De outra perspectiva, o roubo de estranhos que viajam em ônibus 

implica menos comprometimento moral e apresenta menos riscos de identificação para os 

autores do que a prática de delitos em suas áreas residenciais.  
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6 A VITIMIZAÇÃO: ELEMENTOS DE UM DRAMA 

 

O ambiente de oportunidade para os delitos tem revelado uma adequada capacidade 

explicativa na literatura criminológica internacional, sendo cada vez mais utilizado para a 

discussão dos componentes racionais da atividade criminosa e para o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção situacional (BEATO; PEIXOTO; ANDRADE, 2004). As 

condições de trabalho do rodoviário caracterizadas pelo isolamento institucional, a 

recepção de clientes (que portam valores, supostos clientes que objetivam cometer 

assaltos) no interior do veículo e o manuseio de moeda representam condições oportunas 

para a prática do delito. No entanto, a oportunidade não é a condição única para a 

efetivação do assalto, mas uma confluência dinâmica de elementos como ambiente 

oportuno, alvo, ofensor competente, ausência de vigilantes capazes. 

 

6.1 O Alvo 

 

Dentre as propriedades do alvo, que incluem o valor do alvo, acessibilidade, inércia 

e visibilidade (COHEN; FELSON, 1979), os dois primeiros estruturaram diferentes modos 

de o ofensor estabelecer a copresença com a vítima e encerrar a interação. São as 

propriedades dos alvos, com suas especificidades que atraem distintos ofensores.  

Diferentemente dos carros de passeio, que podem ser subtraídos juntamente com os 

pertences de seus ocupantes, os ônibus não são considerados um bem em si ou um 

instrumento de fuga, suas características físicas criam dificuldades ao empreendedor do 

crime. No âmbito nacional há algumas raras menções de ônibus tomados como 

instrumento de fuga e abandonados após serem utilizados. Logo, o foco dos autores do 

delito é exclusivamente os bens em posse dos ocupantes do veículo e/ou a renda das 

passagens.  

A mobilidade do alvo, por sua vez, coloca em cena elementos que se relacionam 

diretamente afetando sua acessibilidade. Ao planejar o roubo, um assaltante minimamente 

precavido deve considerar um script que inclua uma abordagem, a subtração de pertences e 

uma fuga segura. Obstáculos e vantagens para o roubo perpassam por fatores como origem 

e destino da viagem, trajeto, programação de paradas e suas condições, propriedades 

físicas do veículo, velocidade empregada ao longo dos trechos e ocupantes reais ou 

potenciais do veículo. Dentre todos esses elementos se destacam o ‘tipo de serviço 
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prestado’ e a ‘linha’ (itinerário), por permitirem estruturar diferentes abordagens delituosas 

(VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 2010).   

Considerando-se as paradas de embarque/desembarque ao longo do percurso e as 

condições de conforto do ônibus, a AGERBA64 define oito tipos de serviços no transporte 

de passageiros, que nada mais são que condições mais ou menos confortáveis para o 

deslocamento. Para fins de análise, esses serviços foram agrupados em duas grandes 

categorias (executiva65 e comercial), uma fusão que respeita as características 

fundamentais dos serviços e os scripts, desde a abordagem do alvo pelo autor do delito ao 

seu encerramento.   

 

6.1.1 Os executivos 

 

As disparidades econômicas existentes na sociedade brasileira se reproduzem na 

mesma intensidade no transporte coletivo. É possível se deslocar em condições luxuosas e 

confortáveis ou em condições insalubres e incômodas. As viagens na modalidade executiva 

podem superar o conforto de automóveis sedan nacionais. Os veículos utilizados nesse 

serviço possuem ar condicionado, banheiro, poltronas reclináveis (por isso são mais 

utilizados em viagens mais longas), há veículos com itens opcionais televisores com 

exibição de filmes, saída de som individual e porta-copos nas poltronas, água mineral, 

apoio para pernas, cobertores e travesseiros. Quando comparados aos ônibus utilizados nas 

viagens comerciais/convencionais, os executivos são mais novos e em melhores condições 

de conservação; pelo número limitado de paradas, restritas às rodoviárias ou pontos de 

apoio, completam o itinerário em menor tempo. Por conta do trânsito mais denso e das 

altas temperaturas diurnas, as partidas de viagens mais longas são mais comuns no turno 

noturno. 

                                                           
64 A resolução 27/01 da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia – AGERBA  regulamenta as seguintes categorias funcionais das linhas regulares:   
I - comercial: veículo convencional;  
II - comercial com ar: veículo convencional, com ar condicionado; 
III - executivo: veículo convencional, com ar condicionado e número reduzido de paradas; 
IV - leito: veículo leito, sem ar condicionado; 
V - semileito executivo: veículo semileito, com ar condicionado; 
VI - leito executivo: veículo leito, com ar condicionado; 
VII - semi-urbano: veículo tipo urbano; 
VIII - misto: veículo tipo urbano com local para carga. 
65 Os veículos em serviço do tipo IV, V e VI também realizam paradas em número bastante reduzido. 
Portanto, serão nomeadas de executivas as viagens que sejam classificadas nos itens III a VI. 
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O conforto e a economia de tempo de viagem atraem um seleto grupo de 

passageiros capazes de custear o valor das passagens. Conhecidos e desconhecidos, o 

rodoviário distingue os passageiros pela frequência com que viajam: há rostos familiares e 

identidades conhecidas de funcionários públicos, professores e estudantes que viajam com 

alguma regularidade. Anônimos e desconhecidos, clientes “passageiros” são tão rotineiros 

quanto os “conhecidos” e não gozam das mesmas regalias que esses últimos. Estranhando 

a ausência de um passageiro costumeiro no embarque, alguns rodoviários fazem “uma 

horinha” checando bagagens ou pneus na espera do retardatário. 

A clientela seleta traz consigo pertences, hoje, indispensáveis na vida moderna: 

telefones celulares, câmeras digitais, computadores e reprodutores de músicas portáteis, 

ipod, além de jóias, perfumes especiais, relógios e roupas importadas e valores em espécie. 

Alguns desses passageiros são comerciantes que partem com capital compra/venda de 

mercadorias ou retornam de centros de abastecimentos carregados de encomendas. Outros, 

especialmente em meses de férias, viajam para visitar parentes e/ou compras desses 

mesmos artigos para presentes e uso pessoal. O transporte desses bens e valores tornam o 

veículo altamente cobiçado, dada a facilidade de repasse dos mesmos no mercado de 

receptação ilegal das conhecidas “feiras do rolo”, nas revendas de semi-novos (roupas e 

equipamentos) ou ainda para o uso pessoal dos ofensores.  

 

6.1.2 Viagens comerciais no “pinga-pinga” 

 

A diversidade de tipos de veículos empregados no serviço comerciais é tão ampla 

quanto à encontrada nos executivos. Há desde veículos semelhantes aos coletivos urbanos 

até alguns modelos de ônibus utilizados no serviço executivo. Logo, a principal distinção 

entre os tipos de serviço são as diversas paradas obrigatórias realizadas pela modalidade 

comercial ao longo do itinerário. As condições de conforto são restritas, as poltronas 

podem ou não ser reclináveis, ar condicionado é exceção, disponibilizados apenas na falta 

do veículo “convencional”, quando um ônibus ocioso de uso executivo é utilizado.  

O preço das passagens é inversamente proporcional ao conforto, quanto menor o 

valor, maior o desconforto da viagem. Nas paradas de embarque e desembarque mais 

populosas, vendedores ambulantes adentram o veículo aos gritos ou com versos ensaiados 

anunciando seus produtos. Em horários de pico (primeiras horas da manhã e ao cair da 
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noite) passageiros viajam em pé nos corredores66, o que não impede a entrada dos 

vendedores de amendoim, salgadinhos e bebidas.  

O “costume do povo” e a pressão das empresas para aumentar o volume de 

passageiros e renda mantem pontos de parada não reconhecidos pela AGERBA, sobretudo, 

os pontos de desembarque - um “pinga-pinga” - de passageiros ao longo do trecho. O 

banho do veículo, que dizem ser diário, é incapaz de remover a sujeira do assoalho, 

produzida no entra-e-sai frenético de pessoas; incidentes provocados por passageiros com 

indisposição gástrica muitas vezes são resolvidos pelos próprios motoristas.  

Relações sócio-afetivas são tecidas com trabalhadores e estudantes que viajam 

diariamente no mesmo horário. A intimidade é estimulada/forçada pelos pequenos 

anteparos que separam rodoviários e passageiros. Embora mais humildes que os 

passageiros executivos, os usuários e trabalhadores do serviço comercial também tem seus 

atrativos aos olhos do ofensor, é exceção àquele que não possui telefone celular, alianças 

de casamento e tocadores de música que engrossam o capital transportado sob a ótica do 

valor do delito, além do valor das passagens vendidas ao longo do itinerário, mantido por 

motoristas ou cobradores (VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 2010). 

 

6.2 Scripts do “Baculejo”: o Roteiro de uma Viagem ao Inferno  

 

As diferentes propriedades dos alvos (valor, mobilidade, visibilidade e 

acessibilidade) não só atraem diferentes ofensores como delimitam diferentes scripts de 

roubos. Ao analisar a interação que se dá no encontro entre o alvo e praticante do delito, 

partiu-se da proposta interacionista desenvolvida por David Luckenbill (1981). O autor, 

que estudou as condições que geram a complacência do alvo em casos de roubos bem 

sucedidos e tentativas67, desenvolveu um modelo sequencial de quatro estágios na 

interação ofensor-alvo:  

1. O ofensor estabelece a copresença com a vítima – usando velocidade para 

surpreender ou comportamento ordinário, se move de um lugar chamativo para um lugar 

onde possa atacar o alvo;  

                                                           
66

  A resolução 27/01 da AGERBA autoriza o limite máximo de 15 passageiros em pé nas linhas semi-
urbanas. A mesma resolução considera como semi-urbana a linha intermunicipal de características urbanas 
com grande rotatividade e concentração de passageiros que liga municípios em região populosa em percursos 
de até 100 km de extensão. 
67 Luckenbill reconstituiu casos de roubos (197) bem sucedidos e (82) de tentativas a partir de informações 
de documentos oficiais como relatórios policiais, declarações de testemunhas que incluíram cronologia das 
ações, orientação das vítimas, do ofensor e expectador. 
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2. Ofensor e vítima desenvolvem co-orientação em direção ao frame de roubo 

comum - para obter os bens da vítima/alvo o ofensor deve controlar a conduta da vítima 

usando força ou ameaça e supervisionar a transferência de bens, o valor da vítima pode ser 

tanto fictício quanto instrumental;  

3. Um ou ambos transferem os bens;  

4. O ofensor deixa o setting afastando-se fisicamente da vítima e da situação 

tentando evitar a identificação por observadores. O roubo seria a efetivação de todos os 

estágios, do contrário, quando qualquer um deles falha, a transação é desintegrada. É nesse 

sentido que Luckenbill (1981) coloca que as transações do roubo envolvem um conjunto 

de contribuições articuladas de um ofensor e uma vítima complacente.  

Algumas aproximações com o modelo de Luckenbill foram encontradas nas 

reconstituições68 dos roubos a ônibus interurbanos no território baiano. A análise do 

encontro, explorado a seguir, assume contornos particulares a depender do tipo de serviço 

abordado e atores envolvidos nessa interação dramática. Nesse sentido, ‘vítima’ é um 

conceito empregado com referência à vítima interativa, no sentido daquele que sofre uma 

situação de vitimização, mas que nela tem papéis e atitudes interativas no contexto e que 

contribui para circuitos e desfechos diversos.  

Em contraste com o modelo sequencial e, pode-se dizer, mecânico de roubo de 

Luckenbill, a noção de roteiro ou script (LINGER, 1992) interativo possibilita apreender as 

ações previstas segundo os esquemas comuns aos atores, sem perder de vista as ações 

imprevistas e, virtualmente, desastrosas para os participantes daqueles (1992). Trabalhando 

com este mesmo conceito de roteiro interativo, Paes-Machado e Levenstein (2002) 

chamaram atenção para a dificuldade dos participantes para controlar os desfechos de 

encontros perigosos como os que se produzem nos roubos de ônibus urbanos. 

 

6.2.1 O vapt-vupt do busú 

 

Fase 1. A copresença 

Nos serviços comerciais, se a renda obtida com os roubos é menor, os esforços para 

abordar o ônibus também são, pois se trata de um alvo facilmente acessível. Um 

observador atento que resida próximo a rodovias ou viaje em determinada linha será capaz 

                                                           
68 Por reconstituições entende-se a recomposição do evento incluindo a cronologia de ações e papéis dos 
envolvidos a partir de entrevistas com as vítimas diretas (aquelas que tiveram seus bens tomados) e 
observadores, entrevistas com policiais, análise de documentos (notícias publicadas) e questionários. 
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de prever a aproximação do veículo e os locais de parada onde possa ser embarcado. A 

copresença é estabelecida com a simulação de uma situação rotineira, o ofensor se coloca 

como passageiro em ambas a situações: nas rodoviárias e nos pontos de embarque e 

desembarque. Alguns assaltantes se camuflam como clientes aguardando o melhor 

momento para a abordagem enquanto outros passam algum tempo planejando o ataque 

quando surge a oportunidade (MAYHEW, 2000a). 

 

Fase 2. É estabelecido um frame de roubo comum entre ofensor e vítima(s) 

A grande maioria dos ofensores inicia o frame após estarem embarcados como 

passageiros comuns; como o time desses roubos é muito dinâmico, as intenções dos 

ofensores são declaradas rapidamente, dois ou três pontos após seu embarque. Ao contrário 

do que ocorre nos veículos executivos, o rodoviário não é necessariamente confrontado 

com o frame de roubo inicialmente, passageiros e/ou cobrador de passagens podem ser 

lançados no frame e só mais tarde o motorista vivenciar a experiência de definição de 

situação de roubo. A esse respeito foram observadas as seguintes formas do ofensor 

estabelecer o frame: 

• No momento de embarque, ou na situação de embarque/desembarque de 

passageiros o ofensor anuncia o assalto e ameaça o rodoviário: o roubo pode 

ser iniciado e concluído ainda na escada de acesso ao veículo ou fora dele, 

quando o cobrador sai do veículo, em alguns casos apenas os passageiros 

próximos ao rodoviário percebem o roubo. Esses roubos são mais comuns 

na zona urbana de cidades da Região Metropolitana de Salvador. Quando 

trabalham em dupla motorista-cobrador, nem sempre aquele que não foi 

abordado nota do parceiro: 

 

Jaqueline, 33 anos, rodoviária há cinco anos. Sofreu um assalto na 
véspera de São João de 2007, na linha de Camaçari, 18:30hs da tarde, ‘já 
era noite, estava escuro, o rapaz pediu o ponto, estava com 02 sacos de 
lixo, mais como se fosse saco de encomenda, de bagagem, saco de 
farinha, fingiram que iam embarcar. Quando o carro parou, mais 03 
homens saltaram do mato já mascarados e os dois que já estavam no mato 
vestiram a máscara, na verdade, eram camisetas’. Ela estava fora do carro 
e eles a fizeram ir pra frente do carro, ela ficou ‘com as mãos para cima, 
exatamente como as pessoas ficam quando elas são rendidas’ (Diário de 
Campo, 04/08/2011). 
 

Luciano é instrutor há dois anos, rodoviário há 7, 36 anos de idade, foi 
policial militar dois anos. Há dois dias a esposa que é cobradora ‘foi 
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assaltada quando parou para retirar bagagem no ponto da Jaqueira, dois 
homens surgiram e deram voz de assalto, ela grávida disse que tinha que 
pegar a pochete no carro, o motorista não percebeu e quando ela entrou, 
ele puxou o carro. Não houve disparos. Quando ela disse pra os 
assaltantes que ia pegar a pochete um deles dizia ao outro: atira nela 
rapaz, atira nela, você tá esperando o que? Atira!’ (Diário de Campo, 
02/03/2011). 

 

• O(s) ofensor(es) embarca(m), instantes depois anuncia(m) o roubo. Ao 

mesmo tempo passageiros e rodoviários se deparam com a definição de 

situação de roubo e são co-orientados para o frame de roubo.  

• Embarcado(s) no veículo como suposto(s) passageiro(s) os ofensores 

anunciam o roubo aos passageiros, o motorista toma conhecimento do roubo 

momentos depois, durante sua evolução. Em outro oposto, há assaltantes 

que embarcam como passageiros comuns, alguns pontos depois, antes de 

desembarcar, anunciam o assalto ao rodoviário, apenas os passageiros 

imediatamente próximos ao rodoviário notam o enquadre, esses podem ou 

não serem assaltados. Quando os motoristas acumulam a função de 

cobradores, algumas vezes são as únicas vítimas do roubo. 

 

Entrevisto Cristiano, 40 anos, rodoviário há 16, foi assaltado há 10 anos, 
ia para Monte Gordo, ‘no ponto da Brasil Gás um rapaz de cerca de 25 
anos embarcou, foi até o fundo do ônibus, voltou e sentou no meio do 
veículo’. Vendo e considerando ‘a atitude suspeita’, pensou em ‘fingir 
uma quebra’ do veículo, mas não houve tempo, o assaltante abordou o 
motorista e levou o dinheiro pessoal dele. Os passageiros não perceberam 
o assalto, o motorista não registrou a ocorrência porque diz temer 
represália, não teve o valor perdido reposto (Diário de Campo, 02/03/09). 
 

Em 2010 Marcelo começou a trabalhar, em 01/02, no carnaval, dias 
depois, em 05/02 dois homem entraram em Plataforma e realizaram um 
assalto. Marcelo não percebeu o assalto em curso, ‘só via duas pessoas 
aparentemente uma se debatendo’, pensou se tratar de ‘convulsão, mas 
era um assaltante tomando os tênis de um passageiro’. Se deu conta de 
que era um assalto quando ouviu um deles gritar ‘atira nele, atira nele que 
ele não quer parar. Então o cobrador interveio e disse: não atire não que 
ele [motorista] é novato, não tá por dentro’ (Marcelo, 40 anos, motorista, 
é rodoviário há 1,4 anos, Diário de Campo, 01/06/2011). 

 

Enquanto que nas rodoviárias dificilmente o rodoviário consegue rejeitar 

passageiros “suspeitos”, nos pontos de embarque ao longo do itinerário, “dar janela” ou 

ignorar o passageiro é um recurso utilizado com frequência; nesses casos, alguns seguem 

como se desconhecessem a existência da parada, outros sinalizam com a mão que o ônibus 
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está lotado. Homens jovens, sozinhos, em duplas ou trios ao longo da rodovia despertam a 

insegurança nos rodoviários que lançam mão desse recurso como forma de prevenir a 

vitimização. Casais ou “tipos suspeitos” em meio a outros passageiros ativam a “cisma” de 

rodoviários que seguem em frente penalizando passageiros ao deixá-los para trás. As 

defesas utilizadas e a percepção de risco são discutidas na seção que trata das experiências 

das vítimas. 

 

Fase 3. A transferência de bens 

A participação das vítimas na transferência de bens está relacionada ao papel prévio 

da vítima (passageiro e rodoviário), ao objeto de cobiça e perfil dos ofensores. Além da 

renda das passagens e bens dos passageiros, os pertences pessoais do cobrador e/ou do 

motorista podem ser subtraídos. Sob a mira de arma de fogo o rodoviário é obrigado a 

atender a ordem do ofensor e entregar o que lhe é pedido. Em relação aos passageiros, dois 

modos de transferência foram observados: a vítima entrega o bem solicitado e/ou o ofensor 

toma o bem desejado. Para gerar complacência, tapas, coronhadas e ofensas são 

empregados. Em algumas ocasiões o assaltante age sozinho, com a arma de fogo ou faca 

apontada para o motorista obriga um dos passageiros a fazer a coleta de dinheiro e 

celulares transportados pelos passageiros. 

Na presença de mais de um ofensor, enquanto um deles sustenta o frame de roubo 

com o rodoviário, o(s) outro(s) saqueia(m) os passageiros, o mesmo ofensor que mantém o 

rodoviário refém acumula a tarefa de fazer a segurança do(s) comparsa(s). Outra forma de 

ação é a cobertura simultânea da frente e do fundo do veículo, após a voz de assalto o 

saque é realizado ao mesmo tempo por ofensor(es) que parte(m) do fundo para à frente do 

veículo, enquanto o outro(s) prossegue(m) o saque no sentido oposto.  

Os cobradores são mais propensos a serem as vítimas iniciais, em seguida, os 

passageiros, o motorista pode ou não ser poupado. Vistos como cofres vivos, portadores da 

féria da empresa e sendo algumas vezes jovens ou mulheres, os cobradores são também 

motivo de preocupação dos motoristas que temem reações de pânico ou não colaborativa 

por parte dos colegas. Bolsos de camisas e calças dos rodoviários podem ser revistados 

pelos ofensores, que se encarregam de tomar o que lhes interessarem. 

Poucas vezes foi observado o desvio do veículo de seu itinerário. Um grupo 

liderado por jovem (caso de Tácio) tornou-se conhecido entre os rodoviários pela 

frequência com que atuava, em uma dessas abordagens o roubo se prolongou por cerca de 
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duas horas; com tempo suficiente para escolher os objetos de seu interesse, os ofensores 

vasculharam os pertences das vítimas: 

 

Um assalto durou cerca de duas horas, o bando ao anunciar o assalto 
alterou o letreiro para Turismo, mexeram nas sacolas, diziam que a 
namorada precisava de tênis bonito pra ir à praia, buscavam nos pertences 
dos passageiros, hora diziam que precisavam de outro item. Foram para 
Feira de Santana e voltaram, saltaram na Jaqueira do Carneiro que é 
próxima a Brasil Gás; o grupo é o do filho de um rodoviário tatuado no 
braço com o nome Nélia (Élio, 38 anos, 15 anos de profissão, 
25/11/2010). 

 

Fase 4. Os ofensores deixam o setting do roubo 

Sejam eles novatos ou mais experientes, os ofensores que roubam veículos 

comerciais são mais propensos a deixar o veículo poucos pontos após o embarque em 

trechos de fácil acesso a rotas de fuga, todos seguem em fuga à pé, carregando em 

mochilas os pertences das vítimas. Não há ameaças, às vítimas não é dada qualquer ordem 

nesse último estágio da interação. Alguns ofensores que desembarcam ao longo do trecho 

repetem a prática do delito ‘alguns ônibus depois’. A ação costuma ser rápida, desde a 

copresença com as vítimas até a fuga, o tempo despendido não costuma ultrapassar 20 

minutos, se assemelha aos roubos a ônibus urbanos na cidade de Salvador analisados no 

estudo de Paes-Machado e Levenstein (2002), o que aponta para a possibilidade de 

penetração da criminalidade urbana em outros espaços. Para garantir a segurança da fuga, 

não é incomum os ofensores trocarem de roupas após o delito, evitando serem 

reconhecidos.  

 

6.2.2 O encontro de “executivos” 

 

Fase 1. O estabelecimento da copresença 

Na primeira fase do roubo, após selecionar sua vítima, o ofensor estabelece com ela 

a copresença movendo-se de um lugar chamativo para outro onde ele pode atacar sem 

levantar suspeita e sem provocar oposição (LUCKEMBILL, 1981). Nas viagens executivas 

os ônibus não param durante o trajeto, exceto nas rodoviárias ou pontos de apoio da 

própria empresa, essa característica fundamental exige uma abordagem delituosa 

elaborada, muitas vezes melhor formatada do que nos roubos a grandes estabelecimentos 

comerciais.  
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Diante da inviabilidade de adentrar o veículo como passageiros comuns, dos altos 

custos das passagens (para o assaltante menos capitalizado) e dos riscos de ter sua imagem 

registrada no sistema de segurança das grandes rodoviárias, há assaltantes que preferem 

abordar os ônibus em trânsito. Assim, é preciso interromper a ação de deslocamento do 

alvo. Na operacionalização dessa tarefa foram encontrados três diferentes modos de ação, 

todos empregados em horários noturnos: 1- o bloqueio da pista, 2- a abordagem direta e 3- 

a captura do alvo em movimento com a ajuda de veículos. A escolha do trecho para o 

bloqueio, por sua vez, é parte de um plano complexo colocado em prática mais de uma 

vez. 

A copresença estabelecida pelo bloqueio da pista ocorre tanto em trechos em que a 

cobertura da rodovia é satisfatória, quanto em trechos de lentidão, esburacados e vias sem 

pavimentação. Pedras, troncos de árvores e animais de grande porte avulsos ou atados são 

barreiras mais comuns, alguns ofensores utilizaram carros/caminhonetes, caminhões-

carreta roubados e mesmo ônibus tomados em assaltos prévios para interromper o trajeto 

dos ônibus. Por conta da necessidade de deslocar o veículo para os desvios que levam aos 

locais de confinamento, raramente são utilizados instrumentos perfuro-cortantes 

(miguelitos) para furar os pneus do veículo alvo do ataque. Próximo ao obstáculo, um ou 

mais assaltantes se posicionam com armas de fogo. A barreira móvel de médio ou grande 

porte obriga o rodoviário a parar o veículo não pela força da barreira em si, mas pelo risco 

da perda de controle e capotamento do veículo.  

Na fase de estabelecimento da copresença mais de um ônibus pode ser parado. Isto 

é o que sucede nos roubos ‘casados’ ou em cadeia em que, segundo relatos dos 

entrevistados e notícias da mídia, os ônibus já tomados para saque ou mesmo carretas 

roubadas são utilizadas como barreira para bloquear outros ônibus. Enquanto os 

passageiros dos veículos utilizados como barreiras permanecem confinados nos desvios 

das rodovias, outros ônibus são parados pelo mesmo grupo de assaltantes para serem 

saqueados (Diário de Campo, 02/02/2009; FRANCISCO, 20/03/2003).   

 

Ênio, 46 anos, motorista há 19 anos, atualmente trabalha em linha 
interestadual. (...) Foi assaltado duas vezes, uma delas na véspera de 
Natal às 2:00 da manhã de 2008, próximo de Juazeiro, quando tinha 
Petrolina como destino. Na ocasião já havia um ônibus tomado de assalto 
atravessado na pista. O primeiro assalto foi em 1996, em Massaroba às 
3:00 da manhã, também próximo à Juazeiro, nessa mesma ação cinco 
ônibus foram abordados. Quando demonstro interesse pelo fato de terem 
ocorrido dois assaltos com ele na mesma região, ele diz que trecho era 
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‘visado’ devido a ‘quebra-molas’ que ‘hoje estão bastante reduzidos’ 
(Diário de Campo, 02/02/2009). 

 

Outro modo de abordagem dos grupos de ‘executivos do crime’, ou redes de 

assaltantes, é a perseguição do ônibus. Um carro de passeio ou utilitário, e menos 

frequentemente uma motocicleta, segue o ônibus por longa distância e não o ultrapassa, 

mesmo que o condutor do ônibus sinalize para que o faça. No trecho próximo ao recuo 

para o saque (Figura 16), geralmente estradas de terra de acesso a trechos rurais e cercadas 

por vegetação, os ofensores emparelham seu veículo com o ônibus e o carona, com uma 

arma de fogo, anuncia o roubo com ameaças. As armas mais comuns utilizadas nessa 

abordagem são armas de grosso calibre como escopetas e metralhadoras. Mais 

recentemente, os assaltantes baianos passaram a disparar, do mesmo modo que foi 

observado nas ações de assaltantes do Sudeste do país há mais de duas décadas, tiros para 

cima, na carroceria e no pára-brisa dos veículos para bloqueá-los (Diário de Campo, 

07/01/2010), como se observa no relato de Emílio, 40 anos, motorista há 14 anos:  

 

Na rodovia 107, em Sátiro Dias e entre Alagoinhas até Paulo Afonso é 
perigoso, há 15 dias um colega tomou tiro no braço, em outra empresa, 
‘atiraram pra matar porque deram vários tiros no veículo, foi logo no 
posto Trevo na 324 sentido Feira, ia pra Belém e Aracajú, era 
convencional’ [comercial] (Diário de Campo, 25/02/2010).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Setting fase 1: disposição de vítimas e ofensores 
Elaboração: Viodres-Inoue, 2012 
 

Efetivamente, a copresença pode ser estabelecida mediante uma abordagem direta 

ou sem colocação de barreiras. Isto acontece tanto nos trechos de baixa aceleração, causada 
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pela presença de buracos ou falta de pavimentação da via, como nos de boa cobertura 

asfáltica. Na abordagem direta os assaltantes se posicionam em meio ou à margem da pista, 

empregando lanternas, arremessando pedras, disparando tiros ou até mesmo simulando 

ações policiais para obrigarem os motoristas a parar; tiros em lugar das lanternas são 

ameaças mais eficazes em obter obediência do rodoviário, antes mesmo que o ofensor se 

aproxime do veículo, mas não são infalíveis (VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 

2010). 

Numa suposta tentativa de assalto frustrada, uma passageira relatou o arremesso de 

pedra no ônibus executivo em que viajava, em meados de 2008, em um trecho com boas 

condições de trafego: 

 

Até Feira de Santana a gente [colegas professores e funcionários que 
viajavam com ela para Bom Jesus da Lapa] nunca sofreu nenhum perigo 
evidente, mas há um trecho em Pojuca que é famoso por assalto, entre 
Itaberaba e Seabra, e o pior é que a pista é tapete. (...) Já vivi duas 
situações, sempre naquele trecho perigoso, uma de assalto e uma tentativa 
de assalto próximo a esse lugar, em que os marginais jogaram uma pedra. 
O motorista do leito viu e acelerou, [a pedra] pegou a um palmo da minha 
janela, no vidro do banheiro, quebrou o vidro do banheiro. Na primeira 
vez, foi uma tentativa, jogaram uma pedra na janela, entre 22 e 23 horas, 
sempre na segunda-feira. O motorista parou muito, muito à frente, tinha 
dois policiais federais dentro do ônibus, na hora que teve esse impacto os 
policiais armados foram pra frente do ônibus. Na minha visão quando eu 
acordei, pra mim foi um tiro no pneu e ele [motorista] estava tentando 
equilibrar o ônibus, mas foi uma pedrada. Quando eu acordei já vi que 
tinha quebrado a janela do banheiro, os policiais que estavam atrás de 
mim já passaram pra frente com a arma, foram até o motorista e quando 
voltaram já disseram que só foi uma tentativa e que não foi nada. O 
ônibus parou assim num lugar bem mais, bem mais distante num posto da 
polícia rodoviária, acho que na verdade pra o motorista verificar a 
condição do ônibus (Helena, 33 anos, passageira, professora 
universitária). 

 

Mais comum em estados como o Rio de Janeiro, o arremesso de pedras nos 

veículos (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2010), evidencia as habilidades e as 

limitações dos infratores (GILL, 2001) para concretizarem seus planos. Assim, se as 

condições da via adequadas ao trânsito seguro e não favorecem as ações criminosas, eles se 

valem de todos os meios para reduzir as suas desvantagens.  

Ainda que seja menos frequente, a abordagem direta mediante falsas blitz policiais, 

que também são empregadas para a consumação de roubos de motoristas de carros de 

passeio, é muito eficiente. A credibilidade dos elementos da encenação - homens fardados 

e suposta viatura policial - garante que o estabelecimento da copresença não seja desafiado 
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pelas vítimas. Falsas blitz policiais ocorreram na Bahia na primeira onda de crimes 

oficialmente registrada (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/05/2004). No Paraná, por sua vez, 

em 2003, seis homens vestidos de policiais militares e com um veículo caracterizado como 

viatura da polícia militar conseguiram roubar R$ 30 mil de um grupo de sacoleiros que 

viajava na linha Mogi das Cruzes (SP)-Foz do Iguaçu (PR) (FOLHA DE SÃO PAULO, 

21/10/2003). 

Enfim, a maior parte destes modos de aproximação do rodoviário representa uma 

antecipação do enquadramento do rodoviário na definição de situação de roubo.   

 

Fase 2. Assaltantes e vítima ‘instrumental’ partilham uma definição de situação de 

roubo  

Na literatura consultada (LUCKENBILL, 1981), depois de estabelecer a 

copresença, o ofensor e vítima reorientam suas interações transformando seu encontro em 

um frame de roubo partilhado que envolve uma sucessão de interações entre ofensor e 

vítima, geralmente iniciado com o comando por complacência apoiado na ameaça de 

punição. Nos roubos a ônibus executivos, diferentemente de outros tipos como os roubos 

de rua e estabelecimentos comerciais, as vítimas finais não são confrontadas inicialmente. 

O rodoviário é sempre uma vítima necessária para alcance do alvo final dos ofensores, uma 

chave de acesso do ofensor ao alvo ou objetos de desejos (pertences dos passageiros). Por 

não ser o alvo principal, mas uma espécie de ‘alvo instrumental’, o papel, as expectativas e 

a relação entre o rodoviário e ofensor são distintos da relação estabelecida entre ofensor e 

vítima final (passageiro).  

Para o rodoviário, uma definição de situação de roubo é constituída quando se 

depara com alterações que rompem com a rotina das rodovias ou sinalizam para situações 

identificadas como de roubos (GAMBETTA; HAMILL, 2005). A continuação do 

enquadramento do rodoviário na definição de situação proposta ocorre quando ele para o 

veículo e é abordado pelos assaltantes que, anunciando o roubo, o obrigam a abrir a porta 

do ônibus e, empunhando a arma de fogo mais potente do grupo, dão as primeiras ordens 

àquele.  

Um rodoviário narrou que, após atravessar uma dessas barricadas, o ônibus tombou 

e ele e mais um colega motorista abandonaram os passageiros, correndo em direção ao 

mato e, mais adiante, se lançando à frente de um ônibus que passava na estrada para pedir 

ajuda (Diário de Campo, 27/01/2010); incidente semelhante foi observado no interior 

paulista (FOLHA DE SÃO PAULO, 02/08/2001). 



168 
 

 

Rodoviários entrevistados confirmaram que o ônibus tem capacidade de superar os 

obstáculos, mas há probabilidade de que o veículo capote. Apesar desse risco, nem sempre 

as vítimas são complacentes, havendo relatos de rodoviários que, ao se depararem com 

bloqueio de pedras, troncos e pessoas, desafiaram a copresença  e tentaram romper o 

enquadramento. Em fevereiro de 2009, ao definir uma situação como roubo, Luiz de 38 

anos, catorze deles como rodoviário, nunca havia sofrido um assalto ou tentativa de assalto 

até ser confrontado em uma viagem com destino a Aracajú onde arriscou a própria vida e 

dos passageiros furando uma abordagem direta: 

 

Luiz, 38 anos, é rodoviário há 14 anos. Saiu ‘de Salvador às 23 horas 
rumo à Aracaju, por volta de 1:30 da manhã, próximo ao trevo de Tobias 
Barreto um homem com máscara e armado entrou na frente do veículo’. 
Luiz relata que pensou se deveria parar ou seguir e frente: tomou ‘a 
decisão de seguir e se preciso passar por cima do assaltante’; abaixou a 
cabeça e pediu que o motorista que o acompanhava na cabine fizesse o 
mesmo e seguiu em frente. ‘O assaltante saiu da pista, mas desferiu três 
tiros, nenhum atingiu o veículo’. Ao ouvir os disparos alguns passageiros 
seguiram para a cabine. O rodoviário explicou que houve uma tentativa 
de assalto e pediu que todos afivelassem os cintos porque seria preciso 
seguir a viagem com maior velocidade. O colega de ligou para a PRF que 
os encontrou mais adiante e os escoltou (Diário de Campo, 01/10/2008). 

 

Em outros termos, uma abordagem é bem sucedida quando o agressor logra que o 

rodoviário desenvolva uma co-orientação em direção ao enquadramento de roubo - o 

ônibus foi parado – e se disponha a cooperar com a ação. É neste momento que o 

rodoviário abandona a posição de comando na condução do veículo para se colocar na 

posição de comandado (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 2002). Para o rodoviário, 

uma definição de situação de roubo é constituída quando se depara com uma situação dada 

de elementos que rompem com o canônico e se assemelham a situações vividas ou 

conhecidas de roubos. Os elementos mais comumente reconhecidos são: animais que 

avançam na pista no momento em que o ônibus se aproxima, a existência de barreiras 

móveis na via de trafego, a presença humana aparentemente armada na pista acompanhada 

ou não de barreira (estrutural, animal ou móvel).  

No momento em que o ofensor estabelece a copresença com o rodoviário a arma 

exibida é a mais potente em posse do grupo. A presença humana na pista em ausência de 

viaturas policiais e de fardas militares, ou ainda, ou uso de camisas ou mascaras 

encobrindo a face desses homens endossam a definição de uma situação de roubo. Quando 

o rodoviário para o veículo e atende a ordem de abrir a porta, ele aceita o frame de roubo; a 
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aceitação do frame compreende abandonar a liderança de uma situação prévia e colocar-se 

numa posição de submissão absoluta.  

Na interação social que se desenvolve entre os infratores e o rodoviário, duas 

variações de atitudes foram encontradas: uma diplomática/amistosa e outra nefasta e 

agressiva. Na primeira, um assaltante “camarada” tenta conquistar a simpatia e reduzir a 

tensão do rodoviário, prometendo a este que o grupo deseja apenas os pertences das 

vítimas e não pretende agredi-las fisicamente. Declarações como “fica tranquilo motorista, 

a gente só quer os pertences”, “se o senhor colaborar não vai ter problema pra ninguém” e 

“a gente só quer fazer nosso trabalho” ou “ninguém mexe no motorista” são comuns 

(VIODRES-INOUE; PAES-MACHADO, 2010). A tática camarada rende, possivelmente, 

alguma empatia, a exemplo da atitude de um rodoviário que, ao ser indagado sobre as suas 

reações a um roubo, respondeu “eu fico quieto na minha, eu tô fazendo o meu trabalho, 

deixo eles fazerem o deles lá” (Diário de Campo, 12/12/2009). Assaltantes que adotam 

essa abordagem são mais propensos a poupar o motorista de saques e algumas vezes de 

ofensas e ameaças diretas. No outro extremo, há agressores “cruéis” e irritadiços que 

agridem o rodoviário verbalmente ou com coronhadas antes que este esboce qualquer 

oposição; o rodoviário também pode ter uma arma apontada para a sua cabeça ou colocada 

dentro de seu ouvido.  

 

Fase 3. É estabelecido um frame de roubo comum entre ofensor, vítima(s) 

instrumental e vítimas principais 

Enquanto a copresença é estabelecida com o condutor do veículo (a vítima 

instrumental), a maior parte dos passageiros (vítimas principais) não é capaz de visualizar 

o agressor devido à porta divisória que os separa da cabine do motorista, ao 

desconhecimento da ação em curso ou simplesmente ao fato de estarem dormindo nas suas 

poltronas. Embora alguns possam compreender que algo de errado esteja ocorrendo, 

muitos ignoram a ação em curso e, portanto, não partilham ainda do enquadramento de 

roubo comum.  

Ao menos na Bahia (Diário de Campo, 08/10/2008), São Paulo, Rio de Janeiro e 

Paraná (FOLHA DE SÃO PAULO, 14/12/1988; FOLHA DE SÃO PAULO, 24/05/1985) 

há relatos de que, no momento da invasão do veículo, a maior parte dos passageiros estava 

dormindo. Não raro, passageiros acordam assustados e esboçam comportamentos69 

                                                           
69 Como acordar com os gritos dos assaltantes e levantar-se dos bancos para verificar o que ocorre. 
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interpretados como resistência que desencadeiam desfechos desastrosos (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 01/01/1987). Também não é incomum a existência de um ofensor embarcado 

dentro do veículo, que revela sua identidade logo que o ônibus é interceptado, acompanha 

o roubo e segue em fuga com o grupo de ofensores, ou durante e após o roubo sem revelar 

sua identidade, segue a viagem como se fosse mais uma vítima (registro de entrevista com 

policial rodoviário70, Diário de Campo, 17/05/09). 

Após a co-orientação de roubo entre ofensor e ‘vítima instrumental’, os passageiros 

são introduzidos na interação, no papel de vítimas principais. Para que os passageiros 

sejam lançados nesse lugar e ocorra a definição de uma situação de roubo partilhada, parte 

do staff de ofensores armada “entra71” no ônibus e anuncia o assalto aos passageiros. A 

“voz de assalto” é acompanhada de ameaças e ofensas verbais coletivas; pressionar uma 

arma diretamente para a cabeça do motorista ou de um passageiro é uma ação típica do 

grupo de ofensores “cruéis”. As ameaças cumprem a tarefa de garantir a complacência dos 

passageiros que, pela aceitação da responsabilidade pela vida/morte dos outros passageiros, 

do rodoviário e de si próprios, atuam de modo a evitar desfechos fatais. Ou seja, as vítimas 

aceitam a ameaça como um contrato de contribuições: se não houver oposição às ordens 

dos assaltantes, todos sobreviverão, se houver reações, elas serão mortas. Porém, como as 

ameaças aumentam a tensão entre todos, dificultando o gerenciamento das vítimas e 

podendo provocar, no limite, consequências indesejadas para os perpetradores, elas 

precisam ser dosadas e alternadas com posturas mais flexíveis e amistosas. 

Com parte do grupo embarcada, o ônibus é desviado para um recuo ou via 

alternativa para que não desperte a desconfiança de observadores (figura 17). Enquanto os 

passageiros são rendidos, um ofensor orienta o motorista sobre o caminho a seguir. 

Olheiros próximos da rodovia empregam tiros, assovios, sinais de lanternas e fogos de 

artifício para avisar os membros do grupo sobre a aproximação de terceiros. O cuidado dos 

agressores não é excesso de zelo, algumas empresas contratam escoltas despadronizadas 

(como carros de passeio) e o deslocamento do ônibus de seu trajeto original pode ter sido 

observado pela escolta. 

 

                                                           
70 A denominação específica da força policial mencionada é omitida em partes deste estudo com a finalidade 
de proteção da identidade dos participantes. 
71 Para os rodoviários passageiro/ofensor entra no veículo apenas quando ultrapassa a barreira simbólica ou 
real entre cabine do motorista e espaço destinado aos passageiros, um ofensor que comete o roubo ainda nas 
escadas do veículo roubou sem “entrar no ônibus”. 
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O acesso ao recuo escolhido é próximo ao local de abordagem, o deslocamento 

segue até o encontro do local previamente escolhido pelos ofensores, houve casos em que 

foi preciso que o rodoviário dirigisse dentro do recuo por aproximadamente quarenta 

minutos. A escolha do trecho para obstrução é parte de um plano complexo colocado em 

prática mais de uma vez em espaços com os quais os ofensores possuem intimidade. 

 

 

       

Figura 17. Setting fase 3 e 4: disposição de vítimas e ofensores 
Elaboração: Viodres-Inoue, 2012 
 

Enquanto o ônibus é desviado, os agressores qualificam as vítimas indagando sobre 

a presença de policiais no veículo, sendo que alguns passageiros do sexo masculino são 

individualmente interrogados e ameaçados de morte caso sejam policiais. Em desvantagem 

numérica e bélica, os poucos policiais que viajam em ônibus executivos se rendem na 

maior parte das vezes; conforme colocado anteriormente, os relatos indicaram que número 

de assaltantes que embarcam no veículo variou entre dois e cinco homens, envolvidos no 

setting do roubo foram observados o número máximo de aproximadamente 15 homens.  

No local destinado ao saque, os assaltantes ordenam que as vítimas desçam do 

veículo; mulheres e homens podem ser separados, em alguns casos as vítimas são 

obrigadas se despir e ficar apenas com roupas íntimas, uma prática que já havia sido 

observada em 2008, em São Paulo (FOLHA DE SÃO PAULO, 11/11/2008; Diário de 

Campo, 27/01/2010 e 07/01/2011).  

 

Paulo, 52 anos, rodoviário há 35 anos, disse que entre Novembro a 
Dezembro ocorreu um assalto na empresa que trabalha, ‘os assaltantes 
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estão atirando primeiro, nesse assalto o colega saiu sangrando, está com a 
marca na testa, os passageiros ficaram de calcinha e cueca’. (...) Os 
estilhaços do vidro feriram levemente o motorista, isso ocorreu em 
[Povoado] Tanquinho. (...) Disse que já viu carro pequeno capotar na 
barreira que (assaltantes) montaram. Exibe ‘a carteira do ladrão e o 
celular do ladrão’, objetos que mantém para enganar os assaltantes 
mantendo a salvo os mesmos bens, mas de maior valor. (...) Foi assaltado 
quatro vezes, a última foi em 2009, pararam com arma, em Tanquinho, 
fica confuso, com tantos assaltos, não sabe mais o lugar exato da 
abordagem (Diário de Campo, 27/01/2010). 

 

Na contenção das vítimas foram relatadas as seguintes disposições: homens 

enfileirados deitados com o abdômen em solo e com as mãos na cabeça (posição de 

submissão total) e mulheres na mesma posição; homens em posição de submissão total e 

mulheres abraçadas umas as outras; homens e mulheres enfileirados separadamente em pé 

com as mãos na cabeça e os olhos fechados. Os rodoviários podem ser colocados junto a 

outros homens ou mantidos à parte como uma ferramenta à mão. Os trechos que se seguem 

recuperam o script do roubo até a fase em que todas as vítimas são imobilizadas. Trata-se 

do roubo consumado mencionado pela professora universitária Helena e de outros dois 

roubos vivenciados por Armando, motorista interestadual: 

 

O carro freou de repente, na sexta marcha, ele(motorista) não reduziu, e 
deve ter freado mesmo porque quando a minha colega me acordou 
falando ‘é assalto’, meu corpo tava descido no banco,  e diz que um cara 
deu um tiro de [espingarda calibre] 12 [1]. O cara chegou falando que é 
assalto, aí ele mandou ficar com a mão na cabeça e os olhos fechados [2]. 
Uma moça nervosa, ela ficava tremendo o olho, sem conseguir fechar, 
acho que ela não conseguia fechar o olho, e ele ‘que você tá me olhando, 
que você tá me olhando?’ E ela sem conseguir fechar, aí ela pegou e 
botou a mão no olho pra não... Eles tiraram o carro, entraram por uma 
estrada de pedra, acho que era uma vicinal, ficamos de 40 minutos a uma 
hora rodando, tanto que o motorista demorou mais ou menos isso pra 
achar a rodovia; ao longe a gente ouvia barulho de carro, mas você não 
sabia de onde vinha [3]. (...) Devia ser de umas 2:30, 3:00, visíveis 
tinham 5 homens. (...) Falavam pouco, estavam todos mascarados, não 
dava nem pra ver a cor da pele deles, eles estavam de casaco, uns de 
camisa amarrada [no rosto], outros de brucutu, pareciam pessoas que 
eram da roça, chamavam de ‘as muié’, bem de interior. (...) Eu fiquei 
muito nervosa que eu cheguei a perder os sentidos, eu caí literalmente, 
meu corpo formigava, eu tremia e ficava rezando ‘ai meu deus me ajuda a 
ficar em pé porque se eu cair ele pode achar que é reação e querer me 
matar’.  Ele [o ofensor que vigiava as vítimas e dava as ordens] estava 
com uma arma grande, segundo dois advogados que estavam no carro era 
uma 12. E ele era cruel. Ele ficava, no lugar que tinha pedra, ele ficava 
pisando, ele pisava e aquele barulho da pedra com o olho fechado ficava 
numa dimensão, dava um sentido de pavor. E tinha um barulho que eu 
não sabia o que era, e os advogados que eles liberaram, quer dizer, 
deixaram ficar de olho aberto o tempo todo, disseram que ele ficava 
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engatilhando e desengatilhando [a arma] . (...) Quando desmaiei ouvi 
dizer: ajuda ai a muié que caiu. Aí duas colegas vieram ajudar e ele disse: 
as muié pode sentar e os homens permanece em pé [4]. Depois mandou 
levantar e revistou a gente. Um fez meio que uma revisão de rotina [5] e 
o outro a gente considera que fez um abuso sexual porque ele apalpou as 
partes íntimas da gente de forma contundente, acho que no sentido de 
humilhar a vítima, e ele era mais cruel. Uma colega minha tava tremendo 
e ele perguntou: ‘o que é que você tem, tá doente é?’ E ela: ‘não, estou 
nervosa’.  E ele: ‘nervosa porquê? Quando chega na delegacia fica 
procurando presepada, a gente não fez nada e você tá nervosa, você não é 
assim’. Então a gente não sabe se ele conhece, a gente tem muitos alunos 
em vários lugares. (...) Levaram roupas, moedas, tudo, deixaram só 
documentos. Diziam pra ficar calmos que não iam agredir ninguém, se 
comunicavam por assovios diferenciando as ações entre eles. Eles 
estavam muito bem preparados, acho que iam pegar o leito e o comercial, 
que era época de romaria [09/08/2009]. Então, você sabe que ambulante 
não guarda dinheiro em banco, pode ser que queria pegar o comercial [4], 
tanto que eles fizeram coisas que era pra humilhar, pra machucar a gente. 
De uma amiga minha tiveram a capacidade de levar tudo e só deixar uma 
calcinha e um sutiã assim no banco. (...) O comercial não estava na nossa 
frente por causa de um problema, tinha muita bagagem. Depois teve 
choro e euforia como se as pessoas tivessem sido premiadas (Helena, 33 
anos, passageira, professora universitária). 

 

Armando tem 44 anos, motorista interestadual, faz a linha Salvador - 
Goiânia, é motorista há 16 anos. Sofreu dois assaltos, o primeiro há 7 
anos, na BR-242 próximo a Ibotirama um trio colocou pedras na pista e 
logo que o ônibus parou, atirou no pára-brisas, não para acertar o 
motorista [1]. Conduziram o ônibus para um matagal e durante duas 
horas saquearam e ofenderam os passageiros. Pensou em deixar a 
profissão, mas não o fez por necessidade. Na segunda vez, cerca de um 
ano depois, as 00:30, entre Irecê e Euclides da Cunha/Humildes, no 
quebra-molas 6 pessoas fortemente armadas com pistola calibre 12 
interceptaram o ônibus e o conduziram para o matagal [1]. O motorista 
ficou no seu assento, os passageiros foram revistados, o motorista foi 
poupado. Usavam máscaras, comentaram que em seguida viria um ônibus 
da mesma empresa que também seria saqueado. ‘Parte do bando ficou e o 
restante foi abordar o outro veículo’ [3]. Durante a espera todos os 
passageiros e motorista foram obrigados a aguardar dentro do ônibus, de 
tempos e tempos viam luzes de lanterna nas janelas inspecionando [5] a 
movimentação interna. Os assaltantes que saíram trouxeram o outro 
ônibus e repetiram o procedimento. ‘O sequestro só foi encerrado as 
cinco da manhã’ (Diário de Campo, 02/03/2009). 

 

Nos relatos é possível verificar que a copresença é estabelecida de forma abrupta e 

evolui para um frame comum de roubo entre ofensores e vítimas principais em um 

momento posterior (1 e 2) e depende da complacência da vítima instrumental. O local do 

saque é cuidadosamente escolhido e pode incluir um atalho para rotas de fuga e ainda 

receber mais de um ônibus ao mesmo tempo (3). Em uma situação em que vários alvos são 

detidos, o frame de roubo coletivo é mantido quando algumas rupturas são consideradas 
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sem potencial de desintegração do frame coletivo, como no caso do desmaio. Se o alvo 

abordado não foi o planejado, os ofensores reorientam suas demandas (4). Esse talvez não 

seja o caso vivenciado na abordagem descrita por Helena, mas foram apontados “erros de 

alvo” em algumas entrevistas. A divisão de diferentes tarefas entre os membros do grupo 

de ofensores envolve um planejamento prévio que inclui: confrontar (copresença), adentrar 

o veículo, dominar o condutor do veículo, obter a complacência dos passageiros (alvos 

principais), deslocar o alvo, vigiar o setting, imobilizar/conter os alvos, realizar a 

transferência, preparar a fuga e partir (5). 

Resumidamente, o enquadramento na definição social de roubo que começou no 

estabelecimento da copresença com os rodoviários, mediante o bloqueio da rodovia, se 

consolida com a parada do ônibus e se estende aos passageiros quando os assaltantes 

entram nos veículos, dão voz de assalto e ordenam que os ônibus sejam desviados para 

finalidade de saque dos pertences que estão em mãos daqueles ou nos bagageiros. 

 

Fase 4. A transferência de bens 

Nessa fase, que corresponde à fase 3 encontrada por Luckenbill (1981), o ofensor 

ou a vítima, ou ambos fazem a transferência de bens, se a vítima tiver um papel ativo 

caberá ao ofensor supervisioná-la a fim de evitar que ela se mova para fora do frame; se 

por algum motivo o frame for desintegrado o ofensor poderá resgatá-lo. A transferência 

dos bens das vítimas para os assaltantes tem início na sequência da invasão do veículo, 

prossegue no percurso e culmina no local de confinamento.  

De modo geral, os infratores buscam maximizar seus ganhos mediante a revista 

minuciosa dos corpos, roupas e malas de mão, por vezes não deixam escapar nem as 

moedas dos passageiros (Helena, 33 anos, passageira, professora universitária). Ainda 

nesta revista, vítimas mulheres se queixaram de infratores que, conforme trecho já 

reproduzido de entrevista, se aproveitaram da situação para apalpar as suas partes íntimas e 

humilhá-las. A humilhação é coletiva nos roubos onde as vítimas também são forçadas a 

tirar suas roupas (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/08/2006; FOLHA DE SÃO PAULO, 

11/11/2008).    

As vítimas principais participam da transferência tanto dentro do veículo, quanto 

depois que descem no local de confinamento, realizando algumas tarefas como: colocar os 

pertences sobre as poltronas dos ônibus ou, quando já saíram do ônibus, jogar outros 

pertences, a exemplo de celulares e carteiras, no chão. Por sua vez, ao rodoviário cabe 
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entregar seus pertences pessoais, retirar equipamentos instalados no veículo e, 

principalmente, abrir os compartimentos de bagagens para os infratores.  

Por mais que todos partilhem a mesma definição de situação de roubo com 

confinamento forçado, as ameaças de punição são renovadas para, segundo alguns indícios, 

apressar o cumprimento de determinadas tarefas propostas às vítimas, como em uma 

ameaça de morte contra um rodoviário para ele tirar o equipamento de DVD instalado no 

veículo (Diário de Campo, 03/08/2009). Nesse momento, alguns poucos ofensores 

cometem seus excessos de vaidade. A cobiça por equipamentos fixos do veículo (televisor 

e aparelho de DVD) gera tensão nos rodoviários, pois temem que o ofensor receba a 

explicações de dificuldade de retirada do aparelho sem ferramentas, como resistência e 

oposição. As malas podem ser revistadas ou levadas pelo grupo de ofensores transferem os 

bens para um veículo, carro ou utilitários. 

 

Fase 5. Fuga e libertação  

Uma vez que se apossaram dos bens visados, os agressores abandonam o cenário e 

se afastam fisicamente da vítima para não serem identificados por observadores 

(LUCKENBILL,1981). Após os assaltantes colocarem os bens roubados em carros e 

utilitários, no caso dos mais capitalizados, ou em cavalos, no caso dos mais modestos, eles 

se afastam do local. Enquanto no roubo sem confinamento eles se afastam sem conter as 

vítimas fisicamente ou por meio de ameaças, no roubo mediante confinamento eles tomam 

medidas para imobilizá-las (LUCKENBILL, 1981).  

Além de ordens para que estas permaneçam no local do roubo, os infratores podem 

jogar fora as chaves do veículo, arrebentar os freios para este não seguir viagem, amarrar, 

amordaçar ou mesmo prender as vítimas nos bagageiros (FOLHA DE SÃO PAULO, 

07/01/1987; FOLHA DE SÃO PAULO, 13/02/1984; FOLHA DE SÃO PAULO, 

23/03/1984; FOLHA DE SÃO PAULO, 18/08/2006). Pode-se supor que o fato de estarem 

carregando bens roubados identificáveis (OLIVEIRA, 2007), que precisam ser 

transportados, ocultados ou transferidos rapidamente para terceiros, faz com que eles 

busquem retardar a saída das vítimas do local do saque, enquanto eles [ofensores] ganham 

tempo até chegarem aos seus locais de destino. 

A seguir é apresentado um quadro de síntese comparativa entre roubos a ônibus 

executivos e roubos a ônibus comerciais. 
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Quadro 2 - Síntese comparativa entre roubos a ônibus executivos e roubos a ônibus comerciais 

 

 Tipo de 
serviço 

Foco da ação Modos de abordagem Vantagens para ocorrência do delito 

Executivo 1. Pertences e valores de 
passageiros 

1.  Interceptação do ônibus com obstáculos 1. Estimativa de maior poder aquisitivo 
dos passageiros; 
2. Mercado de recepção de produtos de 
roubos; 
3. Malha rodoviária com trechos 
degradados; 
4. Condições estruturais da malha; 
5. Queda de tráfego noturna; 
6. Pequena fiscalização policial; 
7. Ausência de guardiães capazes; 
8. Histórico de ações bem sucedidas; 
9. Morosidade judicial;  
10. Proximidade entre áreas urbanizadas 
e rodovias/estradas. 

2.  Abordagem direta  

3. Captação em movimento 

Comercial 1. Renda da venda das 
passagens e pertences e 
valores dos passageiros 

1. Embarque na rodoviária ou pontos de embarque, instantes 
depois anunciam o roubo 

2, 6 a 10 
11. A compra de passagem fora das 
rodoviárias não exige documento de 
identificação; 
12. Rapidez da ação. 

2. Renda das passagens 2. Na via um homem ou dupla simula o embarque 
convencional, adentra o veículo e anuncia o assalto ao 
rodoviário; o assalto é concluído com veículo ainda parado 

2, 6 a 12 
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A aproximação com o modelo de Luckenbill (1981) permite encontrar semelhanças 

em relação às fases da interação nos roubos a ônibus. Com respeito às características do alvo, 

enquanto o modelo interacionista da organização social do roubo (LUCKENBILL, 1981) é 

adequado para alvos individuais (ou grupos pequenos de pessoas), esta análise enfocou um 

alvo coletivo e dotado de automobilidade.  

De acordo com o autor (LUCKENBILL, 1981), o ofensor utilizaria de duas estratégias 

para se aproximar da vítima: simular comportamento ordinário ou utilizar de rapidez ou 

velocidade para surpreender. Nos roubos a ônibus comerciais analisados os ofensores também 

estabeleceram a copresença, ou seja, se aproximam das vítimas (rodoviários) simulando uma 

atitude canônica ou adequada para situação, e mais raramente as surpreenderam fora do 

veículo nas paradas. Como em geral, as demais vítimas estão dentro de um veículo, é preciso 

que seu condutor ‘permita’ que o ofensor adentre o ônibus, cabe ao ofensor tentar passar-se 

por um passageiro comum.  

Observou-se nesse estudo, que nos veículos em viagens comerciais os assaltantes 

embarcam como passageiros comuns durante o dia, já nas viagens executivas e comerciais de 

longas distâncias, os encontros perigosos ocorrem pela noite, quando as rodovias estão mais 

vazias e longe dos olhares da vigilância e policiamento, em zonas ecologicamente vantajosas.  

Nesses casos, ao tempo que a automobilidade facilita a escolha do melhor local para 

atacar e desviar os ônibus, ela demanda ações específicas de bloqueio e interceptação do 

veículo (GILL, 2001). Tais ações, que rompem com a rotina ou sinalizam situações de roubos, 

constituem uma antecipação do enquadramento do rodoviário na definição de situação 

proposta pelos assaltantes.  

Em contraste com o caráter mais simples do enquadramento apontado por 

LUCKENBILL (1981), o enquadramento na definição de situação de roubo de ônibus 

executivos com confinamento forçado se desdobra em dois momentos. No que diz respeito ao 

rodoviário ou vítima instrumental, a continuação (e confirmação) do enquadramento ocorre 

após ele parar e receber a ordem de abrir a porta do veículo. Com relação aos passageiros ou 

vítimas principais, o enquadramento delas é feito quando os assaltantes ingressam no interior 

do veículo e comunicam suas intenções.    

O fato dos passageiros serem numerosos e terem que ser confinados durante um certo 

lapso de tempo - primeiro no interior e depois fora do veículo -, torna o seu enquadramento, 

assim como a renovação das ameaças para mantê-lo, particularmente importantes para o 

sucesso da ação. Como parte deste enquadramento, possivelmente para minimizar riscos de 

morte e fracasso de suas ações, os assaltantes fazem a qualificação dos passageiros para 



178 
 

 

identificar policiais e vigilantes armados em viagem particulares ou a serviço das empresas de 

transporte, que podem precipitar desfechos desastrosos (PAES-MACHADO; LEVENSTEIN, 

2002), assim como separam, com base no risco de oposição aos seus comandos, os homens 

das mulheres.   

A transferência dos bens para os perpetradores, igualmente, assume características 

diferenciadas, uma vez que apenas uma parte dos bens visados se encontra, tal como no 

modelo interacionista de roubo, junto aos corpos das vítimas, enquanto a outra parte está no 

bagageiro do veículo. Isto faz com que a transferência dos bens comece no interior do ônibus, 

mas seja consumada em locais afastados das rodovias, onde, livres da atenção de vigilantes 

capazes, efetivos ou potenciais (FELSON, 1986), estes bens possam ser facilmente 

transferidos para os perpetradores com a colaboração das vítimas principais, bem como das 

vítimas instrumentais (os rodoviários), que dispõem de acesso aos bagageiros.   

Considera-se ainda que o uso de armas de fogo, a alternância entre ameaças de mortes 

com uma postura amistosa, a existência de assaltantes que permanecem entre os passageiros 

sem revelar seu pertencimento ao grupo de ofensores, a divisão de tarefas entre os ofensores e 

a imobilização das vítimas sejam estratégias de neutralização de possíveis reações com 

finalidade de potencializar o sucesso o roubo. 

Ao levar em conta a importância da definição comum da situação (ou co-orientação) 

para a ação coordenada - ou o estabelecimento de um enquadramento (frame) partilhado de 

interação entre os atores -, estudos como o de Luckenbill (1981), auxiliam a compreender as 

condições necessárias para a cooperação voluntária de vítimas em situação coercitiva. Estas 

condições são: a comunicação efetiva, o caráter convincente do enquadramento coercitivo 

para as vítimas e a habilidade dos agressores em mostrar a sua capacidade punitiva e, em 

especial, demonstrar que exerce punição de modo contingencial à oposição do alvo (1981).  
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7 AS EXPERIÊNCIAS DAS VÍTIMAS 

 

A proposta desta seção foi analisar o impacto da vitimização a partir da perspectiva de 

rodoviários vítimas diretas e indiretas de roubos72, contextualizando suas percepções, reações 

e respostas institucionais. Como resultado desse enfoque baseado na experência das vítimas, o 

medo do crime emergiu como categoria êmica de análise e será discutido após considerações 

iniciais sobre a construção social da experiência e dos efeitos da vitimização.  

Os efeitos dos crimes sobre as vítimas podem ser de uma variedade de categorias, 

como físicos, econômicos, materiais, psicológicos e sociais (relacionamentos interpessoais), e 

de possível quantificação de forma razoavelmente objetiva, apesar de metodologicamente 

difícil, especialmente quando não se referem a custos financeiros (DIGNAN, 2005), como 

sintomas de doenças e sofrimento mentais, por exemplo. A intensidade do impacto também é 

considerada de difícil mensuração (DIGNAN, 2005), sendo possível, talvez somente, inferir a 

seu respeito no universo subjetivo, considerando que uma ação pode ter significados 

extremamente diferentes a depender das circunstâncias em que ocorrem (GREEN, 2007). 

Além de uma série de variáveis sociodemográficas tais como gênero e idade (GOODEY, 

2005), a experiência de vitimização, seus efeitos e respostas são mediados pelo ‘grupo de 

referência’ e ‘grupo de pertinência’ (MERTON, 1964) do indivíduo vitimizado.  

O rótulo “vítima” é construído, distribuído e reificado nas interações entre sujeitos e 

sujeitos e instituições, que são, ao mesmo tempo, produto e produtor, estrutura e estruturante 

(BOURDIEU, 2004). Muitas destas instituições, dentre as quais o próprio ‘saber’ acadêmico-

empírico nacional73, sistemas de justiça criminal, serviços de atenção a pessoas vitimizadas, 

mídia (e outros), “tendem a centrar-se nas vítimas mais extremas e fixá-las como grupo de 

referência, frente às quais outras vítimas podem se comparar” (MERTON, p. 59, 1964). 

Ademais, sobre as vítimas atuam pressões e forças de todos os tipos na construção da “vítima 

ideal” (GREEN, 2007) e legítima, como pressões reguladoras e normativas, indicando e 

predeterminando aqueles que são, podem ou não serem vítimas. É nesse sentido que são 

tomadas as críticas de Simon Green (2007) sobre as limitações dos estudos (mais frequentes) 

que ignoram os processos que rotulam pessoas de vítimas e que definem suas respostas 

apropriadas ao dano, agrupando as vítimas em grandes categorias, desconsiderando a 

                                                           
72 Enquanto as vítimas diretas são aquelas que vivenciaram a situação coletiva de roubo, ainda que não tenham 
tido seus bens tomados, Goodey (2005) define como vítimas indiretas as pessoas que são afetadas pela violência 
sofrida por seus familiares, amigos ou parceiros. 
73 Como resultante de um contexto político e cultural, a produção científica brasileira é recente e dedicava-se até 
há pouco tempo, não muito avançar além da quantificação de ofensas físicas e/ou fatais. 
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diversidade de vítimas, de grupos e subgrupos, os diferentes tipos e níveis de ofensa e danos, 

resultando em retratos borrados e pouco próximos dos eventos investigados. 

Outro grande filtro que parece atuar, nesta investigação, sobre a vivência e 

reconhecimentos dos danos da vitimização é o contexto em que ela ocorre, ou seja, o 

ambiente e relações de trabalho. Em determinados contextos o principal obstáculo para 

compreender o impacto da vitimização criminal é a dificuldade da vítima se reconhecer como 

vítima em ambientes em que o crime ou violência são crônicos, à medida que as vítimas 

acreditam que o que lhes ocorre é natural (MAWLBY; WALKLATE, 1994).  

Ainda no campo das barreiras na investigação do impacto do crime, Mawby e 

Walklate (1994) enfatizam que com populações masculinas há considerável invisibilidade das 

respostas diferentes “de raiva”. Portanto, buscou-se considerar ao analisar e contextualizar a 

vitimização contra uma categoria profissional onde operam fortes estereótipos de 

masculinidade e gênero, um grupo predominantemente masculino, os filtros que atuam na 

ocorrência, percepção e verbalização do sofrimento/dano. O que se pretende salientar com tais 

colocações é a existência de construções sócio-histórico-culturais que atuam na percepção da 

experiência e que, aos homens é negado o direito de queixar-se de sofrimento - a negação e 

tolerância silenciosa do sofrimento são associadas à masculinidade - o que resulta em 

dificuldades, tanto de reconhecimento e verbalização sobre a vitimização, quanto de seus 

danos. Logo, há significativa possibilidade de identificação subestimada de vítimas e dos 

efeitos da vitimização nos estudos com populações predominantemente masculinas. 

Para análise dos efeitos dos roubos e o modo como esses afetam o cotidiano e as 

relações interpessoais das vítimas, parte-se da hipótese de que a vitimização pode ser 

compreendida dentro de um modelo de três níveis. No primeiro, está o nível nuclear da 

experiência subjetiva, somente a vítima direta é afetada (vitimização primária); nesse nível 

está o resultado desencadeado pelo fato em si, como perda material, perda de horas de 

trabalho, danos/perdas à propriedade ou pessoa e respostas emocionais experienciadas ou 

manifestas que se referem somente ao indivíduo que sofreu a ação. No segundo nível, quando 

o roubo não mais está no aqui e agora como fato em curso, senão, pelas palavras, signos e 

sinais de sua passagem, pode-se observar as repercussões ou respostas decorrente da ‘tomada 

de consciência’ da ocorrência do roubo (e dos danos causados no primeiro nível), como raiva, 

medo, somatizações, mudança nas atividades de rotina, entre outros.  

A tomada de consciência seria o alcance da conceitualização, construída a partir das 

relações do sujeito com o objeto (PIAGET, 1977), produz a reconstrução de ações e objetos e 

com estas reconstruções, novas ligações lógicas que possibilitam “o conhecimento dos 
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mecanismos centrais (explicativos, causais) das ações (em oposição aos aspectos periféricos 

tais como o resultado em si da ação)” (DUTRA, p.3, 2011). Os efeitos da tomada de 

consciência de uma experiência de vitimização podem ser mais amplos e até 

desestabilizadores que o evento primário (no caso, o roubo). A vitimização indireta74 

(GOODEY, 2005) poderia ser ancorada também nesse nível. No último e terceiro nível, 

encontraríamos as respostas de outros às reações das vítimas (diretas ou indiretas); neste nível 

é que se insere a vitimização secundária pelo sistema de justiça formal ou pelos pares.  

Este modelo aqui proposto como hipótese de trabalho considera que um crime pode 

afetar as vítimas de diferentes modos e que muitas delas podem não se perceber como 

vítimas. Partilha-se também dos pressupostos de Dignan (2005) sobre a vitimização e seu 

impacto: o impacto da criminalidade é um produto da gravidade percebida ou a intensidade 

desses efeitos sob a perspectiva da vítima; trata-se de uma avaliação subjetiva por parte da 

vítima, inclui seu significado e importância para a vítima; se resultou ou não em uma 

mudança de auto-percepção e se a vítima se percebe como tal.  

 

7.1 De Dentro do Medo e do Pânico: o Eu e os Outros  

 

O medo é, sem dúvida, uma das experiências mais precoces do ser humano, enquanto 

reação emocional e biológica à percepção de risco ou ameaça à integridade. É ao mesmo 

tempo, pensamentos desagradáveis, expectativa de ocorrência de dano e resposta 

biopsicológica a esta percepção. A distinção entre ‘medo do crime’ de ‘percepção de risco’ é 

mais rara de ser manifestada em grupos desencorajados em identificar e relatar sentir medo, e 

que por consequência unificam medo e percepção de risco como ‘preocupação’ acerca da 

vitimização, tornando as investigações sobre medo do crime complexas e algumas vezes 

pouco esclarecedoras.  

Ao dissertar sobre o medo nas sociedades modernas, em o Medo Líquido (2005), o 

sociólogo Bauman o coloca como a percepção de ser vulnerável, suscetível ao perigo, uma 

sensação de insegurança, incerteza e ignorância da ameaça de males naturais e morais, nossa 

ignorância a respeito do que deve se fazer para pará-la. O medo decorreria muitas vezes do 

conhecimento de ameaças difusas advindas de experiências vividas pelo indivíduo ou por 

outros e assimiladas por ele. De modo que a percepção de risco, insegurança ou medo de 

tornar-se vítima de crimes não é necessariamente congruente com taxas e dados objetivos de 

                                                           
74 Vítimas indiretas são aquelas pessoas que são afetadas pela violência sofrida por seus familiares, amigos ou 
parceiros (GOODEY, 2005).  
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risco de vitimização (UZZELL; BROWN, 2007). Nesse sentido, o medo de uma ameaça 

independe de experiências diretas (GOODEY, 2005; UZZELL; BROWN, 2007), “dependeria 

mais da falta de confiança nas defesas disponíveis do que do volume ou da natureza das 

ameaças reais” (BAUMAN, 2005, p.09).  

As ameaças seriam, ainda sob a perspectiva proposta por Bauman (2005), de três tipos 

possíveis: (1) ameaças ao corpo e propriedade, (2) ameaça à ordem social e à confiabilidade 

nela e na segurança do sustento dela vinda, e (3) perigos que ameaçam o lugar da pessoa no 

mundo. Embora não problematize, parecem se tratar de tipos ideais e com sobreposição, visto 

que numa interação socialmente situada há sobreposições e limites pouco claros entre esses 

tipos propostos. 

Seja como experiência voltada para medos difusos (“algo ruim acontecer”) ou 

focalizados (“algum passageiro reagir” e “matarem alguém”), relatos sobre medo associados 

aos roubos estiveram presentes tanto em narrativas espontâneas, quanto naquelas em que o 

tema fora estimulado. Trata-se de uma vivência comum compartilhada por vítimas e não-

vítimas de roubos, rodoviários e passageiros. Como se poderá notar nos fragmentos de 

narrativas apresentados, o medo e pânico se reportam à leitura de uma ameaça imediata ou em 

um futuro distante que se remete a uma ordem e lugar projetados por esse sujeito no mundo, 

vinda diretamente do(s) ofensor(es) ou de outros atores que partilham do frame comum de 

roubo.  

 

Depois de ter reagido a uma tentativa de assalto em 2008, arrancando o com 
veículo e se exposto aos disparos de três tiros, Luiz diz ter pego a carteira de 
trabalho e pedido para a empresa mudá-lo de horário ou demiti-lo, sua 
solicitação foi atendida, foi deslocado de linha. Quando pergunto como ele 
se sente e se sua vida mudou ele relatou ter ‘medo’ de que o assaltante possa 
identificá-lo ligando na empresa e conseguindo seu nome e endereço, ‘e que 
possa fazer algo ruim’, ‘pensa’ nisso cotidianamente. Relata que há um ano 
um colega foi assassinado, o motorista foi baleado na cabeça durante um 
assalto. Luiz tem ‘medo’ de que algo lhe ocorra porque ‘tem 3 filhos para 
criar’ (Continuação do relato de Diário de Campo inserido na seção Fases do 
Roubo, 01/10/2008).  

 

Gabriel, 40 anos, 23 de profissão. Não pensa em assalto o tempo todo, mas 
se ocorre, se concentra em ‘colocar as duas mãos no volante’ para que o 
assaltante veja e ‘dizer tudo’ que vai fazer, ‘na hora que dá a voz, fica 
assombrado, no momento que a pressão é muito forte: é um assalto desgraça. 
Dá sensação de morte, vontade de pular, de fazer uma loucura (Diário de 
Campo, 25/11/2010). 

 

Ênio, 46 anos, motorista há 19 anos, atualmente trabalha em linha 
interestadual. (...) Foi assaltado duas vezes, a última em 2008. (...) Tem 
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conhecimento de que há dois meses um assaltante foi morto por um 
passageiro que ‘possivelmente era policial’, segundo ele. Pergunto como ele 
se sente e o que pensa a respeito dos relatos que acabara de dizer, ao que 
responde: ‘a gente fica com medo, muito medo’ (Diário de Campo, 
02/02/2009). 

 

A antecipação mental do reencontro ou encontro com a ameaça de morte prematura e 

violenta é em parte colocada pela regularidade, publicidade e previsibilidade característica da 

atividade ocupacional dos rodoviários; um encontro passível de ser posto por uma das partes 

(ofensor) e em desacordo com a outra, ou seja, um encontro indesejável por parte do 

rodoviário e sob o qual quase não tem poderes de decisão. O medo se refere às ameaças à 

propriedade, ao corpo, à ordem social e ao lugar da pessoa no mundo (BAUMAN, 2005). 

No roubo a ônibus em rodovias o uso de arma de fogo é imperativo e esteve presente 

em todos os relatos de vitimização, com exceção de dois casos com emprego de facas (arma 

branca), a arma utilizada como foi arma de fogo. O poder de convencimento da arma, na 

vítima que sofre a ameaça, se dá pelo ‘sentido de aniquilamento’ do ‘si mesmo’ ou do outro 

significativo para ela (vítima sob ameaça). A arma é, então, símbolo comum de morte e 

mediador da relação estabelecida com seu portador (o ofensor) e com o qual só se pode 

interagir seguindo as expectativas manifestas por parte deste. Reações de oposição vindas dos 

passageiros (policiais, ou não) multiplicam as possibilidades de aniquilamento em cadeias de 

ações e reações, e com elas, o medo: 

 

Era véspera de São João. São João a gente para aqui e para ali, aí, quando eu 
cheguei em Cruz das Almas naquele trevo rodoviário, quando eu saí no trevo 
tem um ponto de ônibus,  entrou um pessoal, aí o carro parou e aí tinha dois 
meninos, aí entraram no carro. (...) No trevo de Cruz das Almas. Aí ele, aí 
quando eu olho assim, pelo retrovisor tinha um revólver, lá assim. Foi o 
primeiro assalto meu, eu não ia imaginar, Deus o livre! Ai menina, um 
assaltou lá o povo lá, tomou relógio, dinheiro não sei o que, o que na bolsa 
tinha. E o outro ameaçou, e o outro ficou ainda: ‘me dê a carteira e num sei o 
que’. O outro cara ficou lá atrás e o outro cara me pressionando com o 
revólver: ‘corra, corra, corra’ e eu... Mas aí o outro já veio caindo, o cara 
[suposto passageiro] atirou nele, já veio caindo [o assaltante], morrendo 
assim. Aí, nisso, o outro [assaltante]: ‘Pare! Pare!’ Eu digo: ‘se eu parar 
aqui, ele vai morrer. Calma aí’. Ai nisso eu me encostei, parei e [o 
assaltante] correu. Um morreu logo ali e outro correu, mas ele recebeu 
alguma coisa e morreu depois. Aí menina, vim comunicar pra empresa, ao 
meu cobrador que tava chegando de sua folga, não estava vendo o que era, 
aos passageiros e tal. Na hora que eu vou ligar pra empresa me deu uma dor 
de barriga, que eu digo: ‘moço tem banheiro ai?’ Depois de tudo, né? Cada 
um tem uma reação diferente. Tem colega aí que num sai do volante, 
tremendo, num acerta ligar [o veículo]. Eu levei um carro [ônibus] pra 
delegacia e o diretor liberou a corrida para o pessoal que ficou aqui. [O 
diretor da empresa providencia um veículo para os passageiros e lhe 
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pergunta] ‘Tem condições de ir?’ Eu falei: ‘tenho, tenho’. Aí me piquei. (...) 
A gente seguiu viagem, eles perguntaram pra mim: ‘você tem condição de 
ir?’ Eu falei: ‘tenho’. Porque eu não estava muito abalado assim, eu tinha 
condição de ir. (...) [Pergunto se o evento narrado mudou algo em sua vida]. 
Sabe o que acontece, eu entrego o meu trabalho pra Deus também, eles 
fazem acompanhamento, às vezes no fim do mês a gente faz uma reunião. 
Não fala sobre assalto assim, às vezes fala sobre saúde, fala sobre um bocado 
de coisa boa. (...) Eu num sou daqueles que fica assim encucado com as 
coisas (Cláudio. 47 anos, motorista há 25 anos). 

 

A possibilidade da morte afeta a projeção de do sujeito acerca de si no mundo futuro, 

escapa da ordem de ‘continuidade da existência’ projetada a partir de um contexto prévio de 

interação (a viagem), onde aquela morte não teria lugar. Logo, nesses casos é comum a 

descrença e dúvida acerca dos elementos propostos na interação com pensamentos e 

afirmações como “eu não ia imaginar” (Cláudio, motorista, 47 anos)  ou  “eu não acredito”, 

como se observa também no relato de um passageiro: 

 

Pois é, eu estava dormindo na hora, e só me dei conta que estava sendo 
assaltado porque uma mulher, porque acordei assustado com o choro de uma 
mulher. E aí que foi que me dei conta de que era um assalto. E aí já tinha 
um, acho que eram dois [assaltantes], e aí já tinha um, um pouco mais a 
frente do meio do ônibus com a arma na mão. (...) Estava no meio e aí foi 
que quando eu olhei pra ver o que podia estar acontecendo foi que eu vi um 
homem armado. (...) Na verdade ele estava imediatamente na direção 
daquela mulher porque ele pedia que ela calasse. Que ela deixasse de chorar 
[suspiro profundo do entrevistado]... E ai foi que eu vi, que eu tive a 
primeira experiência que eu me dei conta de que aquilo era um assalto 
[tomada de consciência]. Aí, eu: ‘eu não acredito nisso’ (Adriano, 
passageiro, psicólogo, 28 anos).  

 

Nesse processo de assimilação da experiência, ou na tomada de consciência, há o 

racionalizável da experiência e da interação, o que a vítima compreende, conceitua e significa, 

e em uma outra camada, há o que não se compreende ou percebe a respeito de si e do outro. A 

aparente somatização súbita seria uma resposta ao medo intenso frente à ameaça de morte 

violenta, nem sempre compreendida pelas vítimas. Ainda que o rodoviário reconheça o 

impacto decorrente da experiência violenta, em seguida, redimensiona seu sofrimento 

empregando uma espécie de ‘atenuante do impacto’ ou uma ‘negação parcial’ do efeito da 

vitimização ao colocar que estava abalado, mas “não muito”.  

De modo semelhante também se repetiu em outros relatos a ocorrência de 

somatizações como reações agudas à vitimização no momento de ‘tomada de consciência’ (1) 

e ‘atenuações de dano e da vitimização’ (2), e ao mesmo tempo, a existência de esforços para 

o manejo e retomada ‘de controle da situação’(3), como se nota nos trechos de uma entrevista 
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realizada conjuntamente com uma dupla de parceiros - motorista e uma cobradora (que 

sofreram 10 e 2 assaltos, respectivamente): 

 

Clara: Foi no mês de setembro. 
Batista: No momento a gente sai ali de junto dele [do lugar onde o ofensor 
desceu do veículo], mas eu no meu caso eu parei distante porque tinha 
passageiro no carro que não estava, com o susto, começou a não se sentir 
bem [1]. Aí a gente tem que providenciar uma água, providenciar um...ver se 
a pessoa está precisando ir logo pra um médico [3]. Comunicar a empresa. 
Comunicar logo a empresa do que tá se ocorrendo [3]. E se tiver tudo ok, 
não precisar ir naquele momento para médico, para hospital, a gente tem que 
descer para... tem que ir pra delegacia dar queixa. (...) Estavam nervosos, 
porque passageiro que nunca tinha passado uma situação daquela, né? (...) O 
cara... o susto, aquele susto que eles tomam, então. Depois que o assaltante 
desceu que foi... que caiu a ficha do pessoal [tomada de consciência], que foi 
um assalto que eles levaram. Aí começaram a chorar, começaram a sentir 
falta de ar, aquela agonia, aí a gente procura... [3] 
Clara: A pressão vai lá pra cima. 
Batista: Ai a gente procura água, alguma [3] coisa. 
Clara: A gente tem que ter o controle [3]. 
Batista: A gente procura assim, posto de gasolina. Pra ir providenciar água 
para dar para o pessoal. 
Clara: Se a gente não tentar controlar o pessoal... (...) [3]. Minha pressão 
subiu. [Risos] Fiquei muito nervosa. Minha pressão subiu [1], ele [motorista] 
me acalmando [3]. (...) É, tive que tomar remédio porque a cabeça começou 
a doer, lá na delegacia eu tive que tomar remédio [1]. Foi mais... o pessoal 
foi mais me acalmando e eu também que estava tentando acalmar o pessoal 
ao mesmo tempo. Que a gente e, nós dois temos que ter o controle do carro, 
né? [3] Mas depois o meu problema mais foi na delegacia. Quando eu 
cheguei a minha pressão... Porque eu sou assim, uma pessoa que eu tento 
resolver as coisas, não penso às vezes nem em mim. Eu penso mais nas 
pessoas, entendeu? Então a gente tentou agilizar [3] as coisas e depois que 
minha ficha caiu. Eu comecei a chorar, ai eu vim sentir que a pressão estava 
alta, que eu vim sentir dor de cabeça. Mas depois foi amenizando. (...) Três 
rapazes, novos! (...) Eles anunciaram o assalto, eles não vieram muito assim 
pra cima de mim [2]. O que estava armado ficou com ele na frente do carro 
(...), eles começaram a saquear o pessoal dentro do carro. Então foram mais 
assim, para cima dos passageiros. Porque o que estava na minha mão eles já 
tinham pego. Então começaram a ir... a revistar todos os passageiros, foram 
eles mais que sofreram. Porque praticamente eles [assaltantes] não vieram 
pra cima de mim, assim totalmente [2]. Eles vieram assim duas vezes, 
pegaram o dinheiro e tudo. Mas foram mais assim, os passageiros que 
sofreram, e ele [motorista] que tava com a arma em cima dele, no caso, mas 
foi meio assim complicado. Todo mundo naquele nervosismo total, pra mim 
como foi a primeira [2] vez foi assim... difícil. Ele como já sofreu outros 
assaltos e tudo, já sabe até contornar mais a situação, né? Quer dizer é uma 
situação difícil, mas ele já sabe contornar mais um pouco. Mas, para mim, 
assim, foi difícil. (...) Eles num chegaram a sentar não. Tinha algumas 
pessoas em pé. Quando eles entraram, eles já... o que ficou com o motorista, 
quando eles chegaram na frente, eles já começaram a gritar. Entendeu? Do 
meio pra frente começou a gritar: ‘Devagar motorista, devagar motorista que 
é um assalto’. Aí começou a gritar, a xingar e aquela agonia toda dentro do 
carro. (...) 
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Batista: Eles xingam mais os passageiros. A pressão deles é mais [2], que 
fica no meio, quer dizer a pressão é mais em cima dos passageiros. (...) É, 
um ficou comigo na frente. (...) ‘Tô aqui com a arma, você já tá vendo, já 
sabe qualé de mesma’. Ficou na mão dele, ele com a mão baixa, na mão 
dele. (...) O do meio nessa hora começou a saquear o pessoal, e a xingar o 
pessoal, fazer aquela pressão sobre xingamento  (Batista, 48 anos, motorista 
há 17; Clara, 37 anos, cobradora há 10 anos). 

 

Diferentemente dos crimes predatórios onde há apenas ofensor e vítimas em pólos 

opostos- embora os atores possam se alternar nessas posições - , a vitimização por roubo em 

ônibus tem caráter triádico e coletivo e, portanto, público, onde atua sob os rodoviários o 

senso de responsabilidade pela coletividade envolvida na situação, pela segurança e reações 

de passageiros, a respeito das quais, pouco podem fazer: 

 

Clara: Rezava. Consegui. E pedi a Deus que eles não fizessem nem um mal a 
ninguém ali, entendeu? Minha preocupação só era essa. Em relação a levar 
as coisas e tudo eu não me importava não. Que ele levasse tudo, mas só que 
eu pedia a Deus, que ele não trouxesse nem um mal a ninguém. A 
preocupação só era essa.  
Batista: O que passa na minha cabeça naquela hora é pedir a Deus pra dá 
tranquilidade a ele. Passar tranquilidade a ele. A tranquilidade porque eu sei 
que eu estou ali, tranquilidade, pedindo a ele, mas eu não sei como é que tem 
os passageiros, né? O que eu fico mais assim um pouco tenso, é se algum 
passageiro resistir ao assalto, como esse que não quis dar a carteira. (...) 
Batista: Teve um que foi numa faixa de umas 20:30 mais ou menos. (...) Ela 
[passageira] veio correndo e eu já tinha fechado a porta e ela veio com a 
meninazinha e eu não ia deixar, quando eu abri a porta pra ela entrar, aí eles 
entraram. Eu só fiz arrastar o carro, não arrastou o carro vinte metros, eles 
anunciaram. (...). Eu fiquei com muito medo nesse dia, esse foi o que tive 
mais medo. Esse, porque tinha uma senhora assim do lado, quando ele veio 
pra puxar a bolsa dela, ele puxou, ela aí teve uma reação de tomar a bolsa da 
mão dele e de chamar ele de vagabundo. Na hora ele... sempre tem um 
[assaltante] no meio que, ai teve um que: ‘Libera só a tia. Só a tia libera’ 
(Batista, 48 anos, motorista há 17; Clara, 37 anos, cobradora há 10 anos). 
 

Tinha um outro passageiro do outro lado, em frente a minha cadeira que 
estava tentando fazer sinal pra mim e para a pessoa que estava do meu lado. 
Como eu não queria fazer movimento brusco eu baixava minha cabeça. Mas 
ele tentava se comunicar com agente o tempo todo. Que ele estava com um 
canivete na mão, ele queria acertar o assaltante que estava do nosso lado 
(Laís, 26 anos, professora, passageira). 

 

Quando o roubo se inicia, os rodoviários são despojados da legitimidade que possuem, 

a ordem ou o controle situacional é tomado pelos ofensores (PAES-MACHADO; 

LEVENSTEIN, 2002). A coerção existe porque a vítima é reconhecida como sujeito que tem 

algum poder e autonomia, deve ser subjugado e deve temer, ao menos minimamente, o 
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ofensor e suas ameaças; quando isso ocorre, além do medo, outros sentimentos são evocados 

nos rodoviários, como raiva, vergonha, desmoralização e humilhação, que devem ser 

ocultados. O medo advém de diferentes fontes, diretamente dos ofensores, de passageiros 

(policiais ou não, com e sem armas) que podem reagir, e da possibilidade de interferência de 

forças policiais, ausentes na interação, mas com possibilidades repentinas de integrar o frame. 

 

Mariano, 46 anos, rodoviário há 20 anos. Quando pergunto o que mais lhe 
incomoda ou preocupa em relação a seu trabalho, fala da insegurança de 
deixar a família só em casa, da mulher e filha, ‘tá na mão de deus a gente, eu 
graças a deus fui assaltado [mostra dois dedos indicando ter sido assaltado 
duas vezes]. A primeira vez que foi há nove anos, a segunda foi em março.’ 
Na saída o assaltante passou a mão na cabeça dele [rodoviário] e disse: ‘de 
boa, motô75’. Quando pergunto se ele conta para a esposa eventos como esse, 
ele diz que não, que não ‘leva nada pra casa’, ‘e a esposa vive pedindo: saia 
desse emprego, toda hora está falando que está tendo assalto’. No assalto há 
nove anos teve ‘arma no rosto, é tenebroso’. ‘Era dois guris’, não viu o 
assalto, quando percebeu, ‘um veio e colocou a mão no bolso dele’ que 
contestou: ‘O que é isso? [reproduzindo a fala do ofensor diz:] Rapaz, não tá 
vendo que é assalto?’ Então [segue narrando], a gente tem medo, medo de 
reação, medo de revide, tá de costas. É um estresse todo mundo é doente, 
quer saber o que tem? Tudo hérnia de disco e hipertensão, eu mesmo tenho 
quatro hérnia, pressão alta que outro dia chegou 22/14’ (Diário de Campo, 
16/05/2011). 

 

Falas que demonstram um posicionamento amistoso, como “de boa, moto”, discutidas 

na sessão sobre fases do roubo, demonstram dois modos de interação dentro do frame 

coercitivo, o amistoso e o nefasto, este último domina a interação. A alternância desses modos 

segue em um espiral em direção à permuta rápida de bens por liberdade, onde a imposição de 

medo é instrumental e/ou perversa, mas essencial.  

Quando trabalham em dupla, durante o roubo o motorista teme pelo cobrador/a, por 

suas reações que possam ser de oposição ou interpretadas tal qual, enquanto seu/sua 

parceiro/a preocupa-se com segurança do motorista. Nas duplas mistas, formadas por um 

motorista e uma cobradora76, as expectativas de respostas ‘tipicamente femininas’, muitas 

                                                           
75 Na Bahia algumas pessoas se referem ao motorista diretamente como “motô” e ao cobrador como “cobra” para 
demarcar uma relação de amistosidade, há rodoviários que recebem os apelidos como gestos de carinho, outros, 
como intimidade forçada e negação da identidade individual deles.  
76 Nenhuma mulher exercendo a função de motorista foi localizada, uma cobradora entrevistada afirmou que há 
cerca de dois anos compunha uma dupla com uma motorista em linha intermunicipal, e que a raridade da 
composição feminina tornaram-nas conhecidas por rodoviários de outras empresas. Atualmente a motorista 
trabalha na mesma função no transporte de funcionários de uma empresa privada. 
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vezes contraditórias77, construídas a partir de estereótipos de construções do gênero feminino, 

se reproduzem e se ratificam: 

 

Carlos: Rapaz eu conheço uma colega minha que teve que pedir pra sair 
porque ela não suportou, porque teve um assalto uma vez. Teve um assalto 
numa empresa e o assaltante era conhecido dela. Infelizmente ela reconheceu 
e pegou ela, sabe o que fez? De São Francisco até Candeias é trinta e três 
quilômetros, não, treze quilômetros, são quase vinte quilômetros, ele pegou 
o pescoço dela botou aqui [entre as pernas dele com a arma diretamente 
apontada para a cabeça dela, demonstra em gestos], com a arma aqui até 
chegar perto de Candeias, porque é uma região que praticamente é só mato. 
Pesquisadora: Ele colocou a cabeça dela no meio das pernas dele? 
Carlos: No meio das pernas dele e disse que ia matar. Ela se encostou, 
depois saiu da empresa. Pediu pra sair que ela não aguentou, ela quase ficava 
doida. (...) Faz uns três anos, uns dois anos. O pessoal dizia: ‘poxa A. tá 
ficando doida.’ (...) Mas ela ficou mal. E tem empresa, (...) que eu conheço o 
gerente, que ele não quer mulher: ‘porque mulher dá muito problema quando 
tem assalto a mulher não quer trabalhar mais, fica dois dias, três dias em 
casa’. Aí na minha mente eu falo assim: é porque o senhor não sabe o sufoco 
que a gente passa aqui. Eu na minha não ia falar isso. Aí fico com ele, né? 
Eu já levei varias menina lá pra trabalhar [simula a resposta do gerente]: 
‘mas infelizmente nós não estamos pegando mulher’ (Carlos, 34 anos, 
motorista há 4 anos). 

 

Pra mim, eu já tinha sempre aquele negócio, eu fico mais assim é com as 
cobradora que elas tinham, que elas não tinham, vamos dizer assim, seis 
meses de admissão e não tinham passado por esse processo de assalto. Então 
a cobradora da época, depois que os assaltantes descem é que vem a reação 
delas, como eu já sei como é a reação delas eu vou logo pra tentar acalmar 
todo mundo (Batista, 48 anos, motorista há 17). 

 

Pela pequena participação feminina na atividade, não houve possibilidade de comparar 

respostas à vitimização segundo o sexo dos participantes, apenas identificou-se que se 

reproduzem nesse contexto os estereótipos de respostas femininas à vitimização por crimes 

predatórios.  

Outra camada que se sobrepõe na experiência de vitimização é a manutenção do papel 

de representante da organização a qual pertence, imposta ao rodoviário. Durante e após o 

roubo eles (rodoviários) devem manter-se no seu papel institucional, não representam a si 

próprios como indivíduos em uma situação pública, de modo que, ainda que não a vivenciem, 

eles ‘devem passar tranquilidade aos passageiros’ e ‘controlar a situação’. Esse controle é 

transmitido nos treinamentos e ao longo da carreira, como uma conduta legitimada pelo 

grupo. As respostas a situações como desavenças e agressões de passageiros ou outros atores, 

                                                           
77 As expectativas e relatos quanto às respostas femininas à vitimização apontavam as mulheres tanto como 
vítimas cooperativas, quanto vítimas reativas e propensas às respostas de pânico. 
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são prescritas, como representam não a si mesmos, mas a instituição em que trabalham, 

devem reagir conforme a norma, demonstração de tranquilidade é parte do trabalho emocional 

que se espera deles (HOCHSCHILD, 2003).  

A construção esquemática do “processo de assalto” (Batista, 48 anos, motorista 

assaltado dez vezes) dada pela repetição da experiência, permite aos rodoviários construir um 

esquema mental ou script de como se encadeiam as interações nos roubos, como suas ações e 

dos outros envolvidos nessas interações impactam nos desfechos. Esse esquema inclui uma 

teoria de respostas ao roubo (como as propostas nos trechos logo acima por Carlos e Batista), 

ancoradas em modelos explicativos que incluem sexo e profissão (como respostas de 

policiais, por exemplo), experiência prévia das vítimas, e ainda, tipologias de assaltantes: 

 

Batista: Eu consigo pensar até porque esse não foi o primeiro nem o segundo 
assalto que eu já tive. Eu antes eu só pensava... entrei pra área de rodoviário 
eu só pensava como é que ía ser o primeiro assalto, qual seria a reação. 
Como é que... (...) É porque é aquela coisa, hoje no meio rodoviário as coisas 
que você ouve mais falar é assalto. Fora isso é difícil hoje ver um rodoviário, 
principalmente motorista que não tenha sofrido um ou dois assaltos. Eu 
quando entrei pra profissão de rodoviário levei o que? A faixa de um ano 
pra... foi o primeiro assalto já veio com um ano e... quase dois anos. (...) E aí 
eu só ficava com medo do primeiro e de lá pra cá a gente vai pegando a 
experiência. Não só vê, como a empresa sempre dá palestra, a gente vê o 
colega conversar logo. A gente vai pegando essa experiência ai, que não é 
boa. Não é uma coisa boa, mas tem que ir pegando essa experiência. 
Pesquisadora: E depois desse primeiro assalto, tanto de um, quanto pra o 
outro, como se sente, quando ocorre de novo ou quando volta a trabalhar? 
Batista: Mexe. 
Pesquisadora: Mexe? E mexe como? 
Batista: Dá aquele calafrio toda pessoa que no caso aqui, que aqui a gente já 
é conhecido, a maioria dos passageiros aqui é conhecido. Quando a gente 
pega assim, principalmente dois ou três passageiro que não é de costume 
viajar que não é conhecido, aí dá logo aquele calafrio. Fica sem saber será 
assaltante? Será que não é? 
Pesquisadora: Com o passar do tempo até hoje, foi mudando a maneira como 
você sente no assalto? 
Batista: Não. A sensação é a mesma. A sensação no momento é aquele 
negócio. E depois que sobe uma pessoa desconhecida é aquela frieza, é 
aquele calafrio. Aquela... aquela... você sente aquele calafrio dos pés à 
cabeça, da cabeça aos pés. Quando senta uma pessoa assim diferente, isso se 
tiver de um nem tanto. Mas se tiver de dois, três, aquela coisa. 
Pesquisadora: Então a gente pode dizer que é uma coisa que não se 
acostuma? 
Batista: Nunca. Hoje se entrar [no ônibus] eu não sinto nada, mas naquele 
período do assalto assim, depois de uns trinta dias, você fica sentindo uma 
coisa... 
Clara: Quando você vê alguém diferente você fica em pânico porque você 
não sabe se vai, se a pessoa vai assaltar o carro ou não. Mas ai o tempo vai 
passando e você vai ficando mais tranquilo, mas até então os primeiros dias 
é meio complicado. 
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Pesquisadora: E quando vai embora pra casa, fica no pensamento? E quando 
acontece, você chega em casa, como você chega? 
Batista: Vai, aquilo... aquele negócio como é que se diz: o dever cumprido 
naquele dia de não ter acontecido nada. Ter chamado por Deus e ter mais um 
dia de trabalho e não ter acontecido nada. (...) Eu já chego, hoje eu já chego 
naturalmente, e converso com minha esposa. 
Pesquisadora: Quando acontece, e naquele dia? 
Batista: No dia do assalto? Fica com aquela... fica aquela imagem na cabeça, 
como é que a gente deveria ter feito pra não acontecer, como é que não 
deveria ter feito, aonde foi que errei. Onde é que foi que errei. Você procura 
o fato pra você consertar e não acha. Até porque quando acontece na Brasil 
Gás... 
Clara: Até porque é um local que sempre acontece. Até porque você não 
pode dizer: ‘não  entre você, não pode’ (Batista, rodoviário há 16 anos, 
Clara, rodoviária há 10 anos). 

 

Marcelo, 40 anos, motorista, é rodoviário há 1,4 anos. Seu sonho era ser 
rodoviário, era algo que admirava, ‘uma profissão importante que deveria ser 
valorizada porque levam o dinheiro, a renda da empresa, mas é muito zuada, 
sofre pressão psicológica e emocional. (...) Pra ter uma idéia, no psicoteste a 
psicóloga perguntou se fosse assaltado como eu faria’. Ele sofreu dois 
assaltos, em um deles, ‘dois caras entraram na Jaqueira do Carneiro e logo 
em seguida anunciaram o assalto: bora sua desgraça que é um assalto. Era 
amador então né, esses são pior, muito nervosos’. Quando peço 
esclarecimento sobre como seria o amador, ele fala que o assaltante batia a 
arma no painel do veículo, era um revólver 32. (...). Nesse momento em que 
o assaltante batia no capô ele [rodoviário] ‘ficava olhando de lado, me sentia 
sufocado’ (Diário de Campo, 01/06/2011). 

 

Assim, há, por exemplo, reações esperadas na “primeira vez” de passageiros e 

rodoviários que “nunca haviam sido roubados” ou reações àqueles que já “sabem contornar 

mais a situação” (Batista, 48 anos, motorista há 17; Clara, 37 anos, cobradora há 10 anos). 

A existência desse esquema mental ou um roteiro de interação não anula o medo e não 

lhes poupa de sofrimento, não produz a banalização da experiência, visto que os rodoviários 

experienciam o medo enquanto sofrimento físico e mental, e ainda que os roubos se repitam 

ao longo de suas vidas, o sofrimento não é extinto. 

Após o roubo, crises nervosas imediatas e externalizadas são mais raras, não há lugar 

em um universo tão masculino e institucional para expressão de sentimentos, e em silêncio 

segue-se a rotina de trabalho, como disse um motorista - “a gente segue, com as pernas 

bambas, mas segue” (Alex, 39 anos, motorista, Diário de Campo, 09/06/2009).  

Como efeitos posteriores a essas experiências diretas, indiretas e do cotidiano de 

tensão no transporte coletivo, observa-se o desenvolvimento de quadros de doenças como 

Síndrome do Pânico, Transtornos do Sono como insônia e sonolência, Transtorno de Estresse 
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Pós-Traumático (TEPT), Depressão, Alcoolismo, transtornos gástricos e transtornos sexuais 

(Roberto, 60 anos, médico, Diário de Campo, 21/05/09; GARAÑO, 2002).  

Na literatura é possível encontrar uma ampla lista de sintomas associados ao TEPT: 

reexperimentação do evento através de lembranças intrusivas, sonhos traumáticos, 

comportamento de reconstituição; evitação de sentimentos, pensamentos, locais e situações 

relacionados à experiência violenta; interesse reduzido em atividades habituais; sentimento de 

estar sozinho, déficit de memória, perda de habilidades já adquiridas, alteração na orientação 

com respeito ao futuro; excitação aumentada e consequente transtorno do sono, irritabilidade, 

raiva, dificuldade de concentração, hipervigilância, resposta exagerada de sobressalto e 

resposta autônoma à lembranças traumáticas (KAPLAN; SADOCK, 1990; AMAZARRAY; 

KOLLER, 1998; WILLIAMS, 2002). No âmbito das relações de trabalho, os sintomas pós-

traumáticos promovem a degradação das relações sociais às quais os trabalhadores de rua 

estão expostos (LANCMAN; SZNELWAR; UCHIDA; TUACEK, 2007) tendo impacto 

severo inclusive na produtividade, empregabilidade das vítimas nas relações com pares, 

clientes e familiares. 

Encontraram-se rodoviários para os quais terem sido roubados não mais que “duas 

vezes” “graças a deus” (Mariano, 46 anos, Diário de Campo, 16/05/2011) é uma questão de 

sorte, quase uma ‘benção’ atribuída a uma divindade, diante do inevitável; outros, em tom de 

resignação relataram suas experiências. Houve aqueles que, responderam em tom quase 

eufórico, heroico, como quem relata um grande feito, um ato vitorioso, que haviam sido 

roubados “duas vezes”, “mais de dez vezes” ou ter conhecimento de companheiros que 

sofreram aproximadamente 20 assaltos, símbolos vivos da ‘superação’. Nota-se, então, a 

existência de vivências e respostas distintas à vitimização direta ou indireta, mas que 

resultante do encontro com o risco de morte indesejada e quase inevitável, o medo e a tensão 

surgem como respostas imediatas e duradouras não unicamente naqueles que tenham vivido 

eles próprios a experiências do roubo. 

Os relatos de um rodoviário e de uma passageira ilustram as repercussões do medo que 

se disseminam de forma acumulativa repercutindo em diferentes níveis (individual-micro, 

coletivo-meso e macro), segmentos (economia, saúde, educação) e modos de vida: 

 

Armando tem 44 anos, motorista interestadual, faz a linha Salvador - 
Goiânia, é motorista há 16 anos. Sofreu dois assaltos, o primeiro há 7 anos 
atrás (...). Pensou em deixar a profissão, mas não o fez por ‘necessidade’. Na 
segunda vez, cerca de um ano depois do primeiro (...) havia um policial no 
ônibus com duas armas, sendo uma delas do Estado. As armas foram levadas 
e não houve ataque contra o policial, como a ‘arma era do estado e não 
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deveria estar em posse do policial no momento’, por conta da perda da arma 
o rodoviário teve que depor três vezes. Declara que ‘chega dar pânico, mas 
tem que suportar o nervoso todo dia’, que ‘vai adoecendo aos poucos’ e que 
desenvolveu ‘um sério’ problema estomacal. Queixa-se que no dia após o 
assalto teve que trabalhar, que sofrem ‘pressão psicológica o tempo todo’, 
mostra-me a câmera que fica instalada dentro do veículo num pequeno 
orifício. Reclama que não pode dar carona, que com a câmera fica tenso o 
tempo todo (Continuação do relato inserido na seção Fases do Roubo, Diário 
de Campo, 02/03/2009). 

 

Lais: Na verdade não foram só 2, foram 3 ou 4 vezes. (...) Eu estava sentada 
agora na primeira cadeira, o motorista comentou que era ‘comum’ ter 
assalto, principalmente entre 6 e 7 horas, eu já sabia disso, geralmente eu 
antecipava a passagem para 1 hora antes disso. (...) Eu mudei a rotina por 
medida de segurança há meses. Procurei antecipar meu horário para não 
coincidir com o horário que normalmente haveria assaltos. 
Pesquisadora: Você continua viajando? 
Laís: Não. 
Pesquisadora: Não? Por causa do bebê? 
Laís: Continuo viajando mais de carro 
Pesquisadora: Esse evento, também foi um dos motivos? 
Laís: Com certeza foi um dos motivos que comprei meu carro. Fiquei 
traumatizada, levei duas semanas sem ir trabalhar, com medo de pegar 
ônibus, depois consegui uma carona, ia sempre de carona por um ano, 
comecei esse ano grávida e a pensar em carro. [Retoma o tema das 
consequências do assalto] A primeira semana faltei mesmo, não levei 
atestado. (...) Tive perda salarial. Na verdade, na 1ª semana conversei com a 
Diretora, ela entendeu. Na segunda semana acabei adoecendo, não por conta 
disso. Eu tenho asma, tive uma crise de asma. (...)  
Pesquisadora: Então você mudou a vida, passou a dirigir.... 
Laís: Na verdade antes de dirigir eu mudei o trajeto, eu chegava até a 
Rodoviária, pegava outro transporte para poder chegar nesse local. Eu 
trabalho na Zona Rural, o ônibus que pegava passava em frente da escola, eu 
saltava no meio do caminho onde encontrei os assaltantes, então pegava 
outro transporte para outra cidade, que dava uma volta até a escola, eu fiz 
isso uma dia porque fiquei com medo. Aí eu comecei a pegar carona. Eu 
achei, pode ser até impressão minha, ele [motorista] pareceu que estava 
conformado. Ele disse que já estava tendo muita frequência de assalto e que 
eram esses dois marginais. O fato interessante, depois que aconteceu isso, eu 
fiquei sabendo que eles foram mortos. (...) Porque a comunidade comentou, 
a notícia tinha se espalhado pela comunidade. E as pessoas perguntavam: ‘a 
Professora foi assaltada? Quem era?’ Eu dei as descrições. Depois de um 
mês, a mim falaram que mataram eles. [segue relatando outra experiência de 
vitimização ainda em 2007, no transporte intermunicipal] (...) Ele [um dos 
três assaltantes que embarcaram no veículo] apontou a arma pra barriga da 
minha amiga, ele apontou a arma no colega meu, ela muito paciente... 
Apontou pra barriga da colega grávida. Ela abriu a carteira tirou o dinheiro e 
deu, depois ele colocou a arma na minha cabeça, fiquei nervosa não 
consegui abrir a bolsa, eu não conseguia abrir, ai quando eu consegui abrir a 
carteira ainda deixei o dinheiro cair no chão. Ele não teve paciência de pegar 
o dinheiro no chão e desceu. Ele me xingava de tudo ‘vagabunda, sua puta, 
anda logo, vai demorar demais’. Quanto mais ele xingava, mais eu ficava 
nervosa. (...). Depois nós três  entramos numa crise de choro.  (...) O segundo 
[assalto] abalou porque estava com uma colega grávida, tive que baixar a 
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cabeça, etc. Passei também uma semana para ir trabalhar. Voltei à vida 
normal. Mas esse terceiro [o primeiro a ser narrado] pra mim foi pior, não 
sei por que, por já ter sido assaltada78. (...) Também um dos motivos, eu 
estava me expondo, me colocando em perigo todos os dias da semana, 
acabava por mudar até minha forma de trabalhar. E agora por causa do bebê 
eu vou pedir exoneração, ainda não sei aonde, mais eu vou pedir (Laís, 26 
anos, professora e bióloga, passageira, continuação de relato inserido na 
seção sobre fases do roubo). 

 

O medo do crime tem sido apontado por surveys como tão ou mais significativo e 

importante do que a própria experiência de vitimização, as pessoas alteram suas vidas como 

resultado do medo do crime (GOODEY, 2005)79. Trata-se de uma emoção e respostas 

fisiológicas negativas presentes entre vitimizados e não vitimizados que os acompanham 

ressurgindo diante de símbolos e situações que lhes remetam à possibilidade de vitimização: 

 

Nos primeiros dias você tem que ver... é a mesma coisa quando você vai ser 
pai e mãe, quando tá perto de ganhar um presente, você não dorme, fica 
aquela ansiedade. Então é a mesma coisa quando acontece um assalto. Como 
aconteceu comigo, quando eu ia dormir ficava aquela imagem na mente. E é 
uma coisa importante também, as pessoas dizem e ai, mas as vezes eu nem 
quero lembrar disso, mas não quero lembrar. Ai depois  eu não quero me 
lembrar, eu estou aqui, mas já vou lembrando. E  aquele crime... Quer dizer, 
com o tempo eu já falo naturalmente. Só é bom quando é pra voltar, eu vou 
com toda atenção possível e com a mente processando um milhão de coisas 
pra poder... e quando eu tô de carro se eu ver uma moto atrás de mim  ou 
com alguém na garupa eu já fico em sentido. Aí quem vai na estrada pra 
Feira de Santana, passou uma moto entre dois carros eu já sabia que vai... Se 
tá na estrada vem um  carro pequeno atrás de você já fica: ... meus deus, esse 
carro? Será que é roubo?’ Já para ver o que é, que vai fazer. Que caminho 
vai pegar, quer dizer, claro que depois de uma situação dessa a gente fica 
apreensivo né? E outra, a informação de um colega: ‘rapaz aconteceu assim, 
e assim, passou um carro, uma moto e assim...’ (Cesar, 49 anos, 29 anos de 
profissão, motorista intermunicipal de longa distância). 

 

A cronicidade dos roubos, para alguns, resulta em naturalização desses eventos no 

cotidiano, contudo, não parece resultar inexoravelmente em banalização dos mesmos, no 

sentido de indiferença ou na ausência de repercussões negativas. Um evento não tem o mesmo 

significado, depende de uma série de fatores e das circunstâncias, o que parece recorrente nas 

                                                           
78 Do mesmo modo que fora apontado anteriormente, a vitimização repetida pode levar a uma tomada de 
consciência mais densa e maiores efeitos danosos, em lugar de favorecer um entorpecimento ao evento. 
79 Um dos exemplos pessoais, vividos pela pesquisadora, ocorreu em 2008, quando o ônibus em que familiares 
de seu cônjuge viajavam para visitá-los foi assaltado em território baiano. A família que se deslocava do interior 
de São Paulo com destino a Salvador, não mais os visitou, uma vez que temem deslocamentos aéreos, de modo 
que se encontram apenas quando o casal visita a família no interior paulista. Incidentes específicos como o que 
afetou a família da pesquisadora, ou o enfrentado pela bióloga Laís são conhecidos por ter tido um profundo 
efeito na percepção de segurança em usuários de redes de transporte público e acarretam custos sociais 
significativos (UZZELL; BROWN, 2007). 
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vivências de vitimização por roubo, pela própria construção social e histórica atual, é o temor 

da morte, pois é um risco real. Frente à certeza da possibilidade de impermanência, de 

aniquilamento rápido, as reações podem ser de diferentes modos, mas é possível que desejo 

de vida predomine na maior parte das pessoas e a possibilidade de morte abrupta e violenta 

repercuta negativamente nos indivíduos e em suas relações.  

Eventos repetidos e coletivos também afetam, além da saúde mental e laboral, a 

economia de um setor (com as diversas repercussões que causa, incluindo tributos ao 

município), modos de vida e sociabilidade, limitando deslocamentos e alterando redes sociais 

de modos ainda desconhecidos. Pode-se compreender então que, com todas as barreiras para a 

percepção e verbalização de sofrimento, o ‘medo’ e ‘pânico’, em palavras e gestos 

reproduzidos nas narrativas, tenham sido os efeitos dos roubos mais percebidos e relatados 

pelos rodoviários. Sentimentos como medo, insegurança, sentimento de frustração e abandono 

e distúrbios do sono afetam a saúde do trabalhador, a qualidade do trabalho e a relação entre 

eles e deles com seus familiares e com os usuários dessa modalidade de transporte coletivo, 

tornando a vitimização um fenômeno social que transcende o âmbito de segurança pública 

para um complexo problema de saúde pública, urbanismo e economia.  

 

7.2 Procedimentos e Respostas Organizacionais 

 

Pretende-se com essa subseção explorar as experiências dos rodoviários no âmbito do 

tratamento que lhes é dispensado após a experiência de vitimização. Cabe a título de 

introdução esclarecer que, assim como se encontrou entre os rodoviários, dificuldades de 

percepção e verbalização do sofrimento, notou-se também algum constrangimento no relato 

de suas experiências, tanto em relação ao ‘tratamento recebido’, quanto às estratégias de 

‘prevenção e combate aos roubos’, no que diz respeito às respostas de duas instituições que 

exercem sobre eles grande poder: as empresas de transporte e as instituições policiais. Nesse 

sentido, deve-se considerar o contexto de produção dos dados e sua influência nos mesmos, 

um contexto de submissão e medo; medo de desemprego e de perseguição. 

As noções de violência, vítima e vitimização são construídas socialmente a partir de 

julgamentos do que constitui o dano, as causas de dano (KENNEDY; SACCO, 1998) e como 

as respostas das vítimas são entendidas. Estudos tem demonstrado que as vítimas, além de 

terem de se confrontar com as consequências negativas provocadas pelo fenômeno que as 

vitimizou (vitimização primária), são vitimizadas uma segunda vez (vitimização secundária) 
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pelas pessoas com quem elas interagem por - hetero-vitimização secundária - ou por elas 

próprias - auto-vitimização secundária (CORREIA; VALA, 2003).  

A culpabilização da vítima, a busca de “motivos” ou razões na conduta da vítima que 

explique sua vitimização, assemelha-se com à teoria da culpa, estudada pela área da Saúde do 

Trabalhador (MARTINS, 1999). A crença na vítima-culpada seria frequente e comum nas 

culturas ocidentais (CORREIA; VALA, 2003) e é reconhecida como uma ideologia de classe-

média que se dispõe a descobrir em que medida as vítimas de problemas sociais são 

diferentes, e posteriormente ordenar políticas para mudar essas pessoas, a fim de que não 

sejam mais vitimizadas, negando as condições estruturais maiores promovem o problema em 

questão (KENNEDY; SACCO, 1998).  

A responsabilidade pela vitimização é atribuída a própria vítima que deixa de ser 

considerada inocente (CORREIA; VALA, 2003), isso decorreria da necessidade que as 

pessoas tem, em maior ou menor grau, de acreditar que o mundo é justo e que coisas ruins 

acontecem a pessoas ruins (LERNER, 1987). Essa afirmação é o ponto central da Teoria da 

Crença no Mundo Justo desenvolvida por Lerner (1980), que teve sua origem na constatação 

da existência da vitimização secundária como fenômeno funcional e adaptativo, pois mantém 

“a ilusão de invulnerabilidade pessoal necessária à manutenção da confiança no futuro e à 

realização de investimentos a longo prazo” (CORREIA; VALA, 2003, p. 342).  

Correia e Vala (2003) a partir de uma revisão da literatura constataram que três fatores 

moderadores condicionam a reação de um observador a uma vítima: o grau de crença no 

mundo justo do observador, a inocência da vítima e a persistência do sofrimento da vítima. 

Nenhum estudo que analisasse os três fatores foi encontrado pelos autores. Os principais 

achados da revisão revelaram que: os estudos que medem o impacto da crença no mundo justo 

na vitimização secundária, mostram que pessoas com elevada crença vitimizam mais as 

vítimas do que as pessoas com baixa crença; uma vítima em que o sofrimento ainda persiste é 

mais secundariamente vitimizada do que uma vítima inocente, cujo sofrimento é temporário e 

já findou. A respeito dessa última constatação, os autores colocam que a persistência do 

sofrimento aumenta a ameaça que uma vítima inocente constitui para a crença do observador. 

A inocência da vítima seria a ausência de controle desta sobre o acontecimento que a 

vitimizou, assim, as vítimas podem variar no seu grau de inocência, desde vítimas totalmente 

inocentes a vítimas não-inocentes (CORREIA; VALA, 2003).  

A atuação da Crença no Mundo Justo e a vitimização secundária tem sido 

identificadas em diferentes situações de vitimização, como assédio sexual, vítimas de pobreza 

e vítimas de desemprego, e assume múltiplas formas: minimização do sofrimento da vítima, 
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evitação e desvalorização da vítima e culpabilização da vítima (CORREIA; VALA, 2003). 

Nesse estudo, a vitimização secundária contra o rodoviário foi encontrada em diferentes 

formas de manifestação, tendo início simultaneamente à vitimização primária ou logo após a 

ela, sendo tanto hetero, quanto auto-vitimização, conforme será exposto. 

Culturalmente são estabelecidas respostas socialmente aceitáveis e reprováveis das 

vítimas de crimes - elas não devem parecer exagerar na extensão do dano sofrido, se divertir 

com seu sofrimento e devem tentar evitar situações futuras como as que lhes vitimizaram, 

enquanto expressões de raiva e de possibilidade de vingança, dentro de limites são aceitas - do 

contrário, quando a vítima não ocupa o papel que dela esperam, pode se duvidar da 

veracidade da vitimização (GREEN, 2007). No contexto organizacional ao qual os 

rodoviários pertencem, suas respostas emocionais observáveis à vitimização devem ser as 

respostas determinadas pelas empresas que os empregam, logo, são comportamentos 

observáveis institucionalizados, prescritos, normatizados como parte do trabalho emocional 

(HOCHSCHILD, 1983) que se espera deles. 

Depois do roubo, aos rodoviários cabe a retomada do poder e ‘controle da situação’, 

executar seu trabalho emocional numa camada superficial (aquilo que se vê em suas faces e 

condutas) (HOCHSCHILD, 2003), não importando o que se passe na camada mais profunda 

das emoções. O controle da situação significa seguir procedimentos institucionais: acalmar os 

passageiros; informar o crime a seu empregador; decidir sobre a necessidade de busca de 

auxílio médico e seguir para efetivar o registro de ocorrência em uma delegacia, e, sobretudo, 

manter-se no papel institucional coerente - demonstrar estar ‘no controle da situação’, seguro 

e calmo.  

As performances de ‘controle de situação’ exibidas pelos rodoviários provoca nos 

observadores uma falsa percepção de invulnerabilidade, resistência e ‘impermeabilidade’ aos 

danos ou uma capacidade de recuperação rápida (Lúcio, 61 anos, despachante, Diário de 

Campo, 26/01/2010) de possíveis impactos, como se todos os rodoviários fossem resilientes: 

 

Mais uma vez entrevisto Lúcio [despachante informante chave] numa pausa 
em que o convido para um café. Há oito dias [um domingo] ele soube que 
em Quinjique, próximo à Euclides da Cunha, em outra viação, que faz linhas 
de curtas e médias distâncias, durante um assalto um ‘passageiro forte’ 
tentou desarmar um assaltante, ele fracassou e foi morto, ‘o homem ficou 
morrendo no carro até a Brasil Gás, onde o assaltante saltou, quando o carro 
chegou na rodoviária para dar o socorro, o passageiro estava morto’. 
Pergunto como está o motorista, ele diz que ‘esse povo tem poder de reação 
forte’ (Lúcio, 61 anos, despachante há mais de três décadas, Diário de 
Campo, 26/01/2010). 
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Pergunto a Lúcio se o motorista não fica com imagens e gritos do assalto na 
cabeça, se não fica com trauma, ele diz que os rodoviários tem uma 
‘psicologia preparada para aquilo, eles sabem que pode acontecer, já 
esperam que pode acontecer’ (Lúcio, 61 anos, despachante há mais de três 
décadas, Diário de Campo, 15/10/2010). 

 

Na construção da vítima e na significação da experiência operam processos de 

distintas naturezas, o gênero é um filtro altamente demarcador no âmbito das vivências e 

externalizações. O silenciamento dos rodoviários e a manutenção de suas atividades 

profissionais são vistos entre eles mesmos como ‘poder de reação’. Aqueles que não ‘reagem’ 

como prescrito são conhecidos como pessoas que ‘ficaram com trauma’, ao mesmo tempo são 

símbolos dos sofrimentos e carência de cuidado à categoria e desviantes.  

A expressão verbal e corporal de tranquilidade lança ainda sobre os rodoviários, a 

suspeita de que pela ‘naturalidade’ com que enfrentaram a situação do roubo, possam ser 

cúmplices dos ofensores. Se de um lado, a expressão de “calma e tranquilidade” reifica a falsa 

percepção de que, acostumados à frequência dos roubos, não sofrem frente sua ocorrência, 

por outro lado, instiga em alguns passageiros a suspeita de existência de cumplicidade de 

rodoviários com os ofensores. Tal suspeita foi mencionada por uma família que desconfiou da 

“calma do motorista” (Odair, 54 anos, passageiro, Diário de Campo, 05/02/2009). Quanto 

mais distante da vítima ideal, em geral idosos, crianças ou pessoas frágeis, menos simpatia a 

vítima atrai de outros (GREEN, 2005). Neste caso, nota-se um exemplo da expressão 

vitimização secundária que se manifesta pela culpabilização da vítima (CORREIA; VALA, 

2003), onde os passageiros, também vítimas do mesmo evento, culpabilizam o rodoviário, não 

por este ter parado na rodovia diante de ofensores armados (aceitando o enquadre de roubo), 

mas por sua resposta aparente de calma durante o evento e na delegacia.  

A vitimização secundária experienciada pelos rodoviários advém de três fontes outras, 

além dos passageiros: dos próprios rodoviários, dos empregadores e do sistema investigativo 

do poder judiciário. Parte dos rodoviários parece possuir limitações em reconhecer suas 

experiências em um sentido mais amplo, visto que, percebem o roubo como um evento 

previsível, como decorrente das condições de insegurança e de trabalho do setor no país, 

ainda que os roubos não sejam ‘intrínsecos’ ao trabalho que desempenham (ver trecho de 

Diário a seguir). Por isso, se culpam (auto-vitimização) pela vitimização sofrida, em conflito 

entre a crença e descrença em sua capacidade de evitar o roubo, revisam mentalmente esses 

eventos em busca das falhas que possam ter cometido: 
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No dia do assalto? Fica com aquela... fica aquela imagem na cabeça, como é 
que a gente deveria ter feito pra não acontecer, como é que não deveria ter 
feito, aonde foi que errei. Onde é que foi que errei. Você procura o fato pra... 
você consertar e não acha. Até porque quando acontece na Brasil Gás...” 
(Batista, 48 anos, motorista há 17 anos)  

 

As empresas, por sua vez, revitimizam o rodoviário de dois modos: pela omissão e 

pela responsabilização. A omissão diz respeito tanto à falta de amparo ou suporte à saúde 

física e mental (1), quanto à ausência de compensação das perdas pessoais sofridas (2). 

Ambas posturas organizacionais são expressões da “falta de consideração” referida pelos 

rodoviários.  

 

Eles [dupla de motoristas] eram os únicos do [ônibus] Leito que não tinham 
sido assaltados ainda. Todos os Leitos já foram assaltados, ou nos Comercial 
quando eles dirigiam o Comercial. Aparentemente, da última vez que 
encontrei com eles, eles disseram que estavam bem, mais eu acho que a 
empresa deveria dar uma atenção maior. Porque uma semana depois eu 
peguei um dos motoristas eu achei que ele estava visivelmente cansado. Eu 
não sei se era de trabalho, estresse, cansado. Não foi o que teve a arma, foi o 
que estava dormindo. E na pista teve alguns momentos que agente achou que 
ele cochilou. Leito não anda devagar, ele só andava devagar e em buracos. 
Esse mesmo que foi assaltado, a gente achou que ele estava sonolento. E eu 
fiquei preocupada porque ele ia voltar de Leito e a gente chegou em casa 
2:30 [na noite do assalto]. Eu falei assim: não dá para falar com a empresa 
para mandar outro motorista? Ele falou: ‘não quem vai voltar é a gente [1]’. 
Se cheguei em casa por volta de 4:30, a empresa disponibilizou um ônibus 
para deixar a gente em casa, e esses caras vão descansar que horas [1] se tem 
que voltar às 18 horas, do trauma que passaram?’ (Helena, 33 anos, 
passageira, professora universitária). 
 

Luiz, 38 anos, é rodoviário há 14 anos, foi assaltado há cerca de um mês, 
fazia a linha Salvador – Juazeiro, era 1:50 da manhã, depois do lanche de 
Tanquinho cinco homens apareceram na pista e deram três tiros, um feriu a 
testa do motorista, pelos estilhaços, há uma cicatriz visível em sua testa. 
Usaram uma caminhonete S10 e outro carro para transportar os bens. 
Sangrando foi para a delegacia de Riachão, não havia ninguém, voltou com 
mais sete passageiros para Feira de Santana. Teve ‘que esperar a delegada 
chegar’, só foi ‘liberado às 11 da manhã’, foi para casa onde ‘a esposa 
enfermeira fez curativo’. Teve o celular roubado [2], e avisou a empresa que 
ligasse quando ele voltasse para a escala, a empresa não ligou, na quinta 
mandou recado por colega para ligarem para ele quando estivesse na escala e 
ouviu: ‘fala pra ele que quando ele quiser ele vem – em tom de ironia’ [1]. 
Na empresa disseram que iriam descontar os quatro dias que ele ficou em 
casa [1], ele entregou a carteira de trabalho e disse que se for assim, vai sair 
porque doou ‘o sangue pela empresa’ e ‘não é valorizado’. Queixa que o 
viram ensanguentado e nada fizeram [1], ‘nunca ligaram’ [2] (Diário de 
Campo, 25/02/2010). 
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O último assalto enfrentado por Marcelo foi em 05/05/2011, ele diz ‘fiquei 
assim, porque eles não me chamaram pra falar nada, chamou o cobrador para 
falar do dinheiro. Ele [cobrador] foi e trabalhou. Quer dizer, o que importa é 
o dinheiro, isso que me deixa chateado, não ligaram pra mim, nem 
perguntaram [1]. Foi só ele, era só o dinheiro.’ Ele fica visivelmente 
sensibilizado, olhos marejados e repete que ‘esperava que ao menos’ que lhe 
telefonassem, que vai falar com a assistente social quando tiver alguma 
atividade que a envolva (Diário de Campo, 01/06/2011). 

 

A evitação da vítima (CORREIA; VALA, 2003) parece ser, possivelmente, uma 

mescla de desvalorização da vítima e minimização de seu sofrimento, que podem ter sua 

origem na culpabilização, sendo, portanto, uma forma de vitimização secundária. Nesse 

sentido, a vítima (rodoviário) não seria inocente, não seria merecedora de atenção e cuidado, 

já que sabia do risco de roubo quando ingressou ou seguiu em sua ocupação.  

A responsabilização ou punição, por sua vez, envolve a penalização da vítima, quando 

as empresas estabelecem regras de prevenção de perdas que são algumas vezes incompatíveis 

com o processo de trabalho: parte das empresas estipulam que quando a arrecadação de tarifa 

atingir determinado valor, o montante deverá ser depositado no cofre institucional, o que 

diminuiria grandes perdas em caso de roubo; se o depósito não tiver sido feito, em caso de 

roubo o rodoviário deverá ressarcir a empresa em 50% do valor perdido. Nem sempre o 

rodoviário consegue seguir a determinação, diante da carta de horários esgotada. Essa 

estratégia de ‘depósito’ é um recurso de proteção de receita, e não de proteção à vida ou saúde 

dos rodoviários e usuários do transporte. 

Há empresas que adotam procedimentos distintos aos descritos após o roubo, com os 

quais os rodoviários sentem-se amparados, atendidos em suas modestas expectativas. 

Imediatamente após o roubo, um gerente ou orientador de tráfego se desloca até a delegacia 

onde estão o/s rodoviário/s e passageiros, pergunta aos rodoviários sobre suas condições 

emocionais de seguir a viagem, como ilustra o trecho a seguir: 

 

Clara: E quando aconteceu aqui, que a gente veio e que eles ligaram pra 
gente, pra saber dos passageiros, de mim principalmente. Ligaram pra 
perguntar do motorista, da cobradora, dos passageiros. E me lembro que 
quando a gente chegou aqui, tinha uma pessoa, aguardando. 
Pesquisadora: E era o que? Era fiscal? Era gerente? 
Batista: Da orientação. 
Clara: Da orientação, aí já estavam aqui aguardando. Aí quando chegou, 
conversou um pouco, aí eu já estava mais calma. Aí já estava no horário de 
eu ir pra casa. 
Pesquisadora: E você que tem mais tempo, o apoio que eles deram era 
realmente o que você esperava, que você precisava? Ou faltou algo? 
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Batista: Era, porque eles sempre perguntaram primeiro sobre a minha 
segurança, como é que eu tava... 
Clara: Se realmente tinha condições de trabalhar no outro dia, tudo isso eles 
perguntam (Batista, 48 anos, motorista há 17; Clara, 37 anos, cobradora há 
10 anos). 

 

Embora signifique um grande avanço em relação à ausência total de amparo, há que se 

considerar que essa prática, no entanto, pode ter efeito inócuo, pelas dificuldades já pontuadas 

tanto no reconhecimento, quanto na verbalização do impacto da vitimização, mais ainda, é 

necessário considerar os efeitos danosos da vitimização a longo prazo.  

No oposto às respostas de revitimização, encontrou-se uma empresa que desenvolveu 

duas estratégias de amparo e cuidado aos rodoviários vítimas de roubos. Considerando os 

efeitos a curto e longo prazo de eventos impactantes como roubos, acidentes, o estresse 

provocado pelo trânsito e as dificuldades de relacionamento existentes no setor, na empresa 

Delta os rodoviário são avaliados pelo médico, que os encaminha para psicoterapia de grupo 

e/ou uma espécie de grupo terapêutico que ele desenvolve: 

 

Roberto, 60 anos, médico. Uma vez por mês, quando vai à empresa, ele se 
encontra com os motoristas vítimas de assaltos para o trabalho que ele 
chama de Prevenção de Estresse Pós Traumático. ‘Frequentam o grupo cerca 
de 17 motoristas/cobradores, eles falam de suas experiências e de outros 
temas que lhes afligem, como doenças. O trabalho de grupo também ocorre 
no Espírito Santo, nesse há cobradores’. Roberto conta que ‘um motorista 
carregou por mais de quatro anos a cópia do BO na prancheta de trabalho e 
num encontro contou que enfim, conseguiu rasgar o BO. O assalto estava 
vivo nele e ele não percebeu’. Nos encontros Roberto explica, por exemplo, 
que ‘na situação do assalto é ativada a glândula suprarrenal e, portanto, é 
natural sentir medo, que é uma defesa do organismo, no início após o assalto 
dá dor e raiva, depois que solta e libera a emoção melhora, porque senão 
somatiza e dá problema’. Nos casos de assaltos os problemas mais comuns 
são os gástricos e insônia. Coloca o coelho embaixo do tapete e precisa tirar 
(Diário de Campo, 21/05/09). 

 

Os efeitos dessas intervenções foram avaliados pelos quatro rodoviários entrevistados 

na empresa como positivos, sendo que um deles o encontro para entrevista foi ocasional e os 

outros três agendados através de Roberto. Assim como no caso relatado por Clara e Batista, 

que trabalham em outra empresa, na Delta, os rodoviários são acompanhados nas delegacias 

por gerentes ou orientadores de tráfego que questionam sobre as condições dos rodoviários 

em seguir viagem e os poupam, caso esses se queixem ou apresentem sinais visíveis de 

impossibilidade de seguir a rotina de trabalho ou manejando o veículo de volta à garagem: 
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Porque não tem como viajar com medo, em pânico, não tem condições. Em 
outra empresa pode até mandar, mas aqui não manda não. Se você for, de 
jeito nenhum. ‘Olhe: você vai se apresentar no prazo, você não tem condição 
de ir, ele [orientador de tráfego] não bote você de jeito nenhum.’ E o pessoal 
tem que ser leal, né?  Às vezes ele não tá bem, brigou com a mulher, sei lá, 
com o menino, deixou dormindo, sei lá (Claudio, 47 anos, motorista há 25 
anos). 

 

Quanto à última fonte de vitimização secundária, esclarece-se que o ‘sistema 

investigativo do poder judiciário’ é compreendido, neste trabalho, como as delegacias 

interioranas onde delegados, escrivães e investigadores são responsáveis por lavrar os boletins 

de ocorrência de roubos. É incomum nessas delegacias a permanência desses profissionais no 

turno noturno, exatamente quando ocorrem os roubos a ônibus executivos; logo, esses 

profissionais são acordados em suas casas por policiais. Nessas situações, o tratamento 

recebido pelo rodoviário e demais vítimas é variável, algumas vezes, lavra-se um registro 

coletivo, com a justificativa de que este é um modo de liberar as vítimas rapidamente, em 

outros casos, somente às vítimas que tiveram perdas de documentos é garantido o direito ao 

registro: 

 

O motorista disse que ficou muito indignado porque foram seis policiais que 
ficaram perguntando, como se ele fosse o marginal, como se quisessem 
descobrir alguma falha na conduta dele, como se quisesse apontar que ele 
colaborou. Ele falou, não, ele não acusou não, mas a forma de ficar 
perguntando foi como se a vítima estivesse colaborando com o assalto 
(Helena, 33 anos, passageira, professora universitária). 
 

O escrivão, o delegado nem apareceu lá (...), não apareceu ninguém. [Mais 
tarde] O escrivão com aquela vontade. Deu mais raiva dele do que do 
bandido (Odair, 54 anos, passageiro, Diário de Campo, 05/02/2009). 
 

Quando os assaltantes deixaram o veículo exigiram que os passageiros 
ficassem 30 minutos no mesmo lugar. Após a saída deles ‘começou a 
falação, choro, gente rindo, reclamando, agradecendo’. (...) O motorista 
levou os passageiros para Alagoinhas registrar a ocorrência, não havia 
escrivão, foi preciso esperar sua chegada e ele ainda disse: ‘vocês vejam aí 
como se viram porque eu não vou atender todo mundo’. Então, Lúcia se 
queixa do ‘desrespeito a pessoas que já haviam sofrido o assalto. Nem todos 
registraram a queixa’, ela própria não registrou, apesar de ter perdido os 
documentos. Registou a perda de documentos em Paulo Afonso (Lúcia, com 
35 anos, comerciária, entrevista realizada em Paulo Afonso, Diário de 
Campo, 07/02/2011). 
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Além de culpabilizados, segundo a perspectiva dos rodoviários, parte deles também se 

queixa da lentidão e descaso manifestos por delegados e escrivães. Mas, assim, como as 

respostas das empresas são variáveis, há casos em que as vítimas são prontamente atendidas: 

 

Chegamos lá umas 17:30 pra 18 horas, a delegacia estava quase toda 
fechada, o pessoal estava todos indo embora, teve que chamar todo mundo 
para poder registrar a queixa. (...) Fui tudo muito rápido, eles foram pegar o 
policial em casa, rapidinho fez a ocorrência, só que não entregou a BO, 
porque o computador estava quebrado.[risos]. Ficaram de entregar de quem 
morava na cidade, ficaram de entrega o BO no Guichê da Empresa e acabou 
que eu nem fui pegar (Laís, 26 anos, professora e bióloga, passageira). 

 

Lamentavelmente, as experiências de suporte e amparo às vítimas parecem ser 

exceção, sendo mais comum a minimização do sofrimento e a culpabilização da vítima, ou 

seja, a vitimização secundária.  

Diante do temor da culpabilização e vitimização secundária é esperado que vítimas 

tentem evita-los, o que ocorreria através da combinação de estratégias definidas por Kennedy 

e Sacco (1998): 1) aceitação do rótulo e estigma (ego-blame); 2) segredo; 3) reavaliação 

cognitiva da vitimizacão levando a ressignificar de forma menos negativa a vitimização; 4) 

participação em um grupo que busque rejeitar um concepção negativa associada com o tipo de 

vitimização sofrida. Como se pode observar nesse capítulo, todas essas estratégias foram 

encontradas.  

A distância do rodoviário - homem que ‘voluntariamente’ se expõe ao risco - da vítima 

ideal também fornece elementos para que se compreenda seu silenciamento acerca da 

vitimização, após os roubos “os motoristas comentam a questão, mas não gostam de falar do 

assunto, chegam na rodoviária zangados e xingando” (Antônio, despachante, 36 anos, Diário 

de Campo, 09/06/2009). O silenciamento dos rodoviários e a manutenção de suas atividades 

profissionais são vistos entre eles mesmos como ‘poder de reação’. Aqueles que não ‘reagem’ 

como prescrito são conhecidos como pessoas que ‘ficaram com trauma’, ao mesmo tempo são 

símbolos dos sofrimentos e carência de cuidado da categoria, e desviantes. 

Todos esses fatores contribuem para a negação ou ‘esvaziamento da vítima’ e de sua 

experiência em sua totalidade, pois, socialmente, não lhes cabe o rótulo de ‘vítima ideal, uma 

vez que, cientes dos riscos, se expõem à vitimização. Logo, não lhes é legítimo o papel de 

vítima sofredora, assim, os rodoviários não se reconhecem e não são reconhecidos como 

vítimas (ideais). A “vítima ideal” seria, para Green, que se apóia no trabalho de Christie 

(1986), alguém que é fraco, sem culpa, respeitável e capaz de ter poder suficiente apenas para 
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estabelecer sua identidade como vítima ideal. Essas expectativas e atributos de vítima ideal 

dificultam o relato não apenas de vitimização, mas a percepção de suas repercussões pelos 

sujeitos vitimizados e demais atores significativos, e, por conseguinte, também as respostas 

destes (famílias e instituições como empresas, sistema de justiça e assistência). 

A hipótese de negação ou esvaziamento da vítima, proposta nesse trabalho, encontra 

reforço na concepção de vítima ideal socialmente construída, como aquela cujas respostas são 

constrangidas por papéis culturalmente sedimentados, que postula que não cabe à vítima 

colocar-se em risco deliberadamente (GREEN, 2005).  

A vítima não será sempre vista como um sujeito inocente, atingido pela ação agressora 

de outra pessoa, grupo ou instituição sendo então acusada de ser co-responsável pelo próprio 

sofrimento (MARTINS, 1999), sobretudo em contextos organizacionais. Nesses ambientes a 

culpabilização é de certo modo instrumental quando se considera a responsabilização jurídica 

e busca-se isentar da responsabilidade trabalhista transferindo-a para o próprio trabalhador 

vitimado (MARTINS, 1999). O empregador lança mão da culpabilidade e responsabilização 

do trabalhador ao pressupor que existem trabalhadores acidentáveis, predispostos aos 

acidentes (MARTINS, 1999), o mesmo parece ocorrer com relação à vitimização por roubos. 
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8 O CONTROLE DO CRIME 

 

O controle de crimes predatórios tem sido pouco estudado sob a perspectiva das 

vítimas. Encontra-se com maior frequência na literatura, estudos que se voltam a analisar a 

eficácia de mecanismos de controle de agências formais, como instituições de segurança 

pública e privada. Nesse sentido, esta seção versa sobre iniciativas de controle (prevenção e 

dissuasão) de roubos empenhadas pelas forças policiais do Estado, vítimas e empresas de 

transporte. Duas importantes contribuições fundamentam as análises neste capítulo, de um 

lado, a tipologia de defesas empregadas por vítimas, desenvolvida por Felson (2006), 

privilegiando o enfoque interacional adotado, e por outro, a compreensão de policiamento 

cunhada por Reiner (1999).  

O policiamento enquanto conjunto de atividades empregadas na “tentativa de manter a 

segurança por meio de vigilância e ameaça de sanção, de preservar uma ordem social 

particular” ou geral, “envolve a criação de sistemas de vigilância associados à ameaça de 

sanção dos desvios descobertos” (REINER, 1999, p.22). Portanto, o policiamento é um 

aspecto do controle social de possível execução por diferentes instituições, sejam elas 

destinadas ou não a este fim. Muito próximos e equivocadamente utilizados como sinônimos, 

os conceitos “policiamento” e “controle social” são comparados por Reiner (1999), para 

quem, conquanto a punição é um aspecto da noção de controle social, esta deve ser mantida 

fora do policiamento.      

Defesa e policiamento partilham de aspectos que por vezes os tornam difíceis de 

serem distinguidos. Ambos são recursos ou táticas que se originam da tentativa de evitar 

danos a pessoas, instituições e patrimônios, podem ser executados por pessoas ou objetos, ser 

acionados antes e durante ataques. A concepção “defesa” é, por sua vez, de maior amplitude 

que a concepção de policiamento, sendo este último um modo de defesa. Evitar transitar por 

determinado local com altas taxas de roubo, por exemplo, é uma tática de defesa, mas não 

pode ser classificada como policiamento, à medida que não implica em si, ameaças contra 

possível ofensor. 

Um dos estudos mais completos sobre defesas foi descrito por Marcus Felson (2006). 

O autor estabelece uma tipologia adaptada de defesas encontradas na natureza (anfíbios e 

outros) para analisar crimes contra seres humanos. Embora se dedique a analisar a vítima, 

Felson afirma que potenciais vítimas, agressores e até mesmo a polícia utilizam esses 
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métodos. As defesas são divididas entre defesas primárias e segundarias, o primeiro grupo é 

ativado antes do contato entre vítima e ofensor e se subdivide em:  

• Ocultação: a) evitação - evitar atividades e locais de risco; b) camuflagem - 

habilidade de ocultar quando se é visto, como modificar e disfarçar a 

aparência.  

• Dissuasão: a) reputação pessoal - desenvolver uma reputação de pessoa difícil 

ou durona; b) imitação batesiana - olhar firme, parecer ameaçador, imitar 

maneirismo ou não ser um alvo atraente; c) imitação mülleriana - vestir-se 

como membro de gangues, usar vários sinais juntos para afastar adversários, 

simula uma agressividade; d) avisos/advertências - colocar sinais de alerta. 

• Superação: a) defesas físicas - trancas, fechaduras e portas; b) defesas grupais - 

andar em grupos algumas vezes dissolve o risco individual e aumenta a 

vigilância; c) Recuperação vigorosa - “dar a volta por cima”, vender mais. 

As defesas secundárias, por sua vez, são ativadas frente ao encontro com o agressor e 

se subdividem em: 

• Desencorajamento: a) afastamento: do adversário ou lugares considerados de 

risco; b) comunicar habilidade para escapar; c) distrações, fingimentos (de 

pobreza, por exemplo) e sustos; d) proteção simbiótica: aproveitar-se de 

recursos de segurança alheios. 

• Oposição: a) armas, bastões e defesas químicas; b) súbito armamento: artes 

marciais, lutas; c) defesas sociais emergentes: condomínios fechados, sistemas 

de vigilância e alarmes. 

 

Às defesas desenvolvidas por Felson, propõe-se a inclusão de quatro tipos de defesas, 

todas podem ser ativadas antes ou durante a interação, ou seja, são defesas primárias e 

secundárias:   

• Mapeamento de riscos: monitorar sinais e condutas indicativas de ameaça ou 

confiabilidade. Busca a qualificação da pessoa ou objeto, pode ser retomado a 

cada novo elemento trazido à interação. 

• Imputação/Atribuição de responsabilidade: sinalizar intenção de 

responsabilizar o outro a quem se atribui uma ameaça latente. 

• Aumento da visibilidade do alvo: chamar atenção para si, despertando o olhar 

de observadores, com a finalidade de desencorajar os ofensores. 
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• Barganha: a vítima colabora com o ofensor durante o crime predatório, de 

modo deliberado com a finalidade de evitar um dano maior. 

Outras classificações ainda podem ser utilizadas para táticas defensivas mais amplas. 

O resultado de tais classificações é algumas vezes binário, outras vezes misto, ou 

contraditório. As mais polêmicas consideram a legalidade e a fonte de financiamento das 

defesas e práticas de policiamento empregadas por forças policiais do Estado (Polícia Civil, 

Polícia Militar e Polícia Federal). Nota-se, a exemplo de outras mercadorias (MISSE, 2007), 

que no que se refere a serviços e mercado de segurança, há complexas relações de 

transmutação entre legal e ilegal, público e privado, cujo aprofundamento não cabe no escopo 

e objetivos desta investigação.  

Ainda a respeito de uma tipologia para defesas, tomando a origem dessas ações e sua 

relação com vítimas potenciais, propõe-se uma importante distinção de tipos de defesas 

quando se trata de violência ocupacional:  

1. Defesas organizacionais: verticalizadas, originadas de superiores hierárquicos - as 

vítimas/alvos são objeto de táticas defensivas, independente de seus esforços, em 

outro oposto, os rodoviários são instruídos pelas empresas a adotarem determinados 

procedimentos que atuariam como defesas. No primeiro grupo incluem-se 

equipamentos como as câmeras de vídeo, dispositivos de monitoramentos veicular 

e vigilantes que acompanham as viagens dentro ou fora do veículo; no segundo 

grupo, encontra-se a determinação para que recusem o embarque de passageiros em 

lugares não reconhecidos como oficiais. 

2. Defesas Pessoais: quando a ação defensiva é implementada pelo indivíduo 

deliberadamente e independente de posições institucionais, e em algumas vezes, em 

oposição a preceitos da instituição. 

 

As classificações descritas, possivelmente, aplicam-se a defesas utilizadas por vítimas, 

agentes de segurança pública e privada e aos próprios ofensores.  

 

8.1 Policiamento e defesas contra roubos em rodovias  

 

Fronteiras conceituais tornam-se cada vez mais fluídas, obscuras e mesmo 

contraditórias quando se avança na análise do controle do crime. Portanto, para clareza 

textual, neste trabalho o conceito “policiamento” será empregado com referência a táticas 

exclusivamente empenhadas por forças policiais sob administração pública (Polícia Civil, 
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Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal), enquanto ações autorizadas pelo 

Estado e destinadas ao controle dos roubos em rodovias, com finalidade última de controle 

social e estabelecimento de ordem pública. De modo que, de antemão, considera-se “polícia” 

como corporação especializada em distribuição de vigilância (REINER, 1999), de natureza 

preventiva, antecipatória (BRAGA; CARDOSO, 2007) e legítima (BAYLEY, 2002), e ação 

proativa e reativa (BAYLEY, 2002). Enquanto, como coloca Felson (2006), defesas são 

práticas empregadas por vítimas, potenciais vítimas, pela própria polícia e agressores.  

 

8.2 “Apaga a luz, acende a luz”: a dinâmica interativa das táticas defensivas  

 

Ao menos quatro décadas após a aparição dos roubos a ônibus em rodovias na mídia 

impressa, embora sejam habituais e de padrão pouco variável - o que os levam a ser 

considerados risco previsível ao deslocamento rodoviário coletivo -, esses crimes parecem ser 

de difícil prevenção. Logo, essa seção busca lançar luz sobre as questões: Que esforços tem 

sido mobilizados para prevenir os roubos? Como atuam as polícias de estradas em território 

baiano? Que defesas tem sido utilizadas pelas empresas e pelos rodoviários? 

Desde 1981 observam-se esforços conjuntos entre empresas do setor de transporte 

coletivo rodoviário e forças policiais do Estado, sem, no entanto, serem capazes de restringir a 

expansão e penetração dos roubos em ônibus por quase todo território. Além de colaborações, 

algumas vezes são identificadas trocas de acusações entre empresários e polícias; essa queixa 

foi revelada em uma entrevista exploratória com três policiais gestores (Diário de Campo, 

05/02/2008). 

Nota-se também, o surgimento de oposições letais - defesas de armamento súbito 

(FELSON, 2006) aos assaltantes (no Rio de Janeiro) por parte de passageiros desconhecidos 

que desapareciam imediatamente após o confronto (FOLHA DE SÃO PAULO, 12/11/1982). 

A polícia, por sua vez, empenhava-se ações em post factum, como “rondas” bem sucedidas, 

quando contavam com a sorte de encontrar os ofensores que voltavam ao local do crime 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 12/11/1983; FOLHA DE SÃO PAULO, 09/05/1981). 

Recentemente, em território baiano, essas reações com desfechos fatais tem sido cada vez 

mais comuns e atribuídas a policiais, conforme já abordado em capítulo anterior.  

À medida que a frequência dos roubos se intensificava, verifica-se a utilização de 

diferentes defesas - (1) camuflagem, (2) mapeamento de risco, (3) armas, (4) evitação, (5) 

defesas grupais, (6) avisos e advertências, (7) imputação de responsabilidade, aumento da 

visibilidade (8) -, seus efeitos e os métodos para contorná-las. Junto às táticas de policiamento 
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são encontrados indícios de respostas até simplórias por parte dos ofensores, mas exitosas. 

Nos trechos jornalísticos que seguem, para distinção das defesas empregadas pelas 

vítimas/alvos e policiais, das empregadas por ofensores, se inclui ao lado da tática defensiva a 

letra ‘a’ para identificar os primeiros, e a letra ‘o’ para identificar as defesas utilizadas pelos 

ofensores: 

 

Um ladrão solitário, bem vestido assaltou na madrugada um ônibus na rota 
Espírito Santo – São Paulo (...), encostou a arma na cabeça do motorista e 
anunciou o assalto obrigando a seguir em velocidade reduzida e ‘manter as 
luzes apagadas’ [camuflagem – o]. O marginal saqueou os passageiros e 
tomou para ver os documentos de um homem que suspeitou ser policial 
[mapeamento de risco – o] (FOLHA DE SÃO PAULO, 19/11/1982). 

 
Na madrugada de ontem dois ladrões embarcaram na rodoviária de Novo 
Rio com uma pistola e um 38 [armas – o] enrolado em roupas íntimas 
femininas [camuflagem – o] para não serem descobertos em eventual revista 
[mapeamento de risco – a]. Momentos depois de passar pelo posto da Polícia 
Rodoviária [evitação – a] um assaltante abriu a porta que separa a cabine do 
“salão” e anunciou o assalto. (...) Passageiros criticam que a empresa não 
checa os dados preenchidos pelos passageiros com a documentação de 
identidade [ameaça de imputação de responsabilidade – a] (FOLHA DE 
SÃO PAULO, 07/04/1983). 

 
As medidas tomadas até agora para evitar os roubos - identificação na 
Rodoviária [imputação de responsabilidade - a] e detecção de metais 
[mapeamento de risco - a] não vem adiantando muito e os prejuízos já 
atingem cerca de Cr$30 milhões. (...) Assustados, muitos passageiros 
passaram a viajar apenas durante o dia [evitação - a]. Os ônibus são 
obrigados a trafegar de luz acesa [aumento da visibilidade - a] no percurso 
da Baixada Fluminense e o posto da Polícia Rodoviária Federal - no início 
da (...) Dutra, há maior fiscalização nessa região [mapeamento de risco - a]. 
(...) O presidente da Associação Nacional de Empresas de Ônibus 
Interestaduais diz que os ônibus estão saindo de Novo Rio em comboio 
[defesas grupais  - a]. A tática traz resultados positivos, mas quando um 
ônibus sai de Novo Rio em horário diferente, o assalto é inevitável. Antes a 
lista de passageiros era levada pelo motorista e os ladrões além de levar os 
pertences, levavam também a lista; hoje a lista fica no terminal [imputação 
de responsabilidade - a] mas a dificuldade é saber se os dados são falsos. A 
própria polícia estadual reconheceu que é muito difícil identificar e prender 
os assaltantes que algumas vezes já estão mancomunados com os motoristas 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 27/05/1984). 

 

Na Bahia, a mesma situação se repete e pode ser ilustrada com o recente caso de 

Udson, um de muitos casos levantados em entrevistas: “30 anos, motorista há nove anos, 

assaltado três vezes, há um ano na linha Salvador – Camaçari três homens entraram, 

assaltaram depois da PRF de Simões Filho” (Diário de Campo, 25/11/2010). A partir desses 

relatos é possível inferir sobre a utilização de um tipo de defesa, pouco eficaz, nesses casos: 
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advertências (FELSON, 2006) estruturais ‘isoladas’, como postos de polícia, àquela época 

representavam e ainda hoje representam uma defesa frágil e de fácil superação. Pouco mais 

que um aviso, postos policiais, unicamente, são uma advertência limitada de tal modo que, 

imediatamente após o ônibus ocupado pelos ofensores - até então passageiros - deixar para 

trás a base policial, os ofensores enquadram as vítimas no frame de roubo (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 07/04/1983; FOLHA DE SÃO PAULO, 06/05/1984). De modo semelhante às bases 

policiais, as câmeras de captação de imagem, instaladas nos veículos com maior intensidade a 

partir de 1999, isoladamente, são instrumentos de vigilância que não atuam como guardiães 

capazes de inibir os roubos (Armando, 44 anos, motorista interestadual, Diário de Campo, 

02/03/2009; Joel, 35 anos, motorista, Diário de Campo, 15/10/2009). 

A respeito dos trechos do jornal Folha de São Paulo recuperados logo acima, da 

perspectiva dos ofensores, ao manter as luzes apagadas, estes tentavam ocultar suas ações de 

observadores, simulavam assim, uma viagem comum. Enquanto que, ao acender as luzes de 

dentro dos veículos, os alvos, por sua vez, ‘se colocam em evidência’, o que facilitaria a 

identificação de ações delituosas por observadores externos, inibindo os ofensores.  

Ainda no princípio (década de 80), a identificação dos passageiros parece ter sido o 

primeiro recurso utilizado. Nos guichês de venda de bilhetes eram preenchidas fichas de 

identificação de passageiros “com dados completos” - que policiais acreditavam serem 

tentativas deliberadas de ocultação de identidade, com o registro de falsas informações 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 24/12/1981).  

Quanto ao desrespeito à obrigatoriedade de identificação de passageiros, esta tem sido 

uma antiga queixa de instituições de regulação (DENIT) (FOLHA DE SÃO PAULO, 

12/05/1984) e policiamento (registro de coletiva de imprensa em Diário de Campo, 

17/05/2009). A adoção de listas de identificação, o roubo destas, e posteriormente sua 

manutenção na rodoviária, aponta para a dinâmica interativa das práticas defensivas 

envolvendo ambos: alvos e ofensores. Relativamente simples, a identificação de passageiros é 

prática de difícil adesão por parte das empresas. Esta seria uma forma de ‘imputação de 

responsabilidade’, uma ‘defesa institucional’, uma ameaça implícita/explícita de 

responsabilização que representa um pequeno obstáculo ao roubo praticado por assaltantes 

embarcados e despojados de documentos falsos, geralmente, ofensores amadores e semi-

profissionais.  

Com o trabalho de campo observou-se que o procedimento de identificação de 

passageiros é negligenciado por parte das empresas, especialmente nos itinerários de curta 

distância. Em viagens realizadas entre Salvador e cidades do interior da Bahia, a compra de 
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bilhetes foi efetivada sem apresentação de documentos, bem como o acesso ao interior do 

veículo. O mesmo se repetiu em outra viagem de longa distância (aproximadamente 08:30 

horas) realizada pela pesquisadora: elegeu-se o “ônibus do esparro”, com partida de Salvador 

e destino a Paulo Afonso, o itinerário, a empresa, o dia da semana e o horário são conhecidos 

por terem altos índices de roubos, caracterizando uma hotline e dangerous hours e por isso foi 

apelidado por policiais de “ônibus do esparro” (registros de entrevistas com dois policiais 

militares, Diário de Campo, 07/02/2011).  

Notou-se então, que a venda de bilhetes sem exigência de identificação e o embarque 

de passageiros, sem conferência do bilhete com sua documentação (mesmo nas viagens 

longas e em hotlines) é prática comum, embora duramente criticada por gestores locais da 

Polícia Rodoviária Federal na Bahia. A crítica advém do fato de que, mesmo nas viagens 

executivas não é raro haver um ofensor embarcado dentro do veículo, que serve de apoio ao 

grupo de ofensores.  

Com respeito à expansão dos roubos para outros estados e respectivas respostas de 

controle, a insuficiência de dados é parcialmente amenizada com duas notícias jornalísticas 

publicadas em 1989. Entre meados da década de 80 e final da década de 90, as empresas que 

operavam na conurbação e interior Paulista e no itinerário Rio de Janeiro – São Paulo já não 

sabiam “que medidas tomar”, entre janeiro e março de 1985 haviam sido registrados 52 

assaltos (FOLHA DE SÃO PAULO, 02/04/1985). Há indícios de que depois de uma queda, 

resultado de defesas institucionais anteriormente adotadas, a frequência dos roubos havia sido 

retomada com intensidade:  

 

A empresa L. é uma das mais afetadas e pediu que fossem iniciadas batidas 
nos ônibus [mapeamento de riscos – a] (...). Até o fim de 85 os passageiros 
que embarcavam na rodoviária de Novo Rio (Petrópolis), Madureira, Campo 
Grande, Caxias e Nova Iguaçu passavam por detector de metais 
[mapeamento de riscos – a]. A vigilância fez interromper os assaltos que em 
83 e 84 eram semanais, mas assim que a onda de crimes acabou, o aparelho 
foi para o depósito. Passageiros culpam a empresa que não fiscaliza e ainda 
pega passageiros na Baixada. As empresas culpam o governo do Estado: foi 
proibida de usar o detector no fim de 85 por determinação da Polícia Civil 
pouco depois de um passageiro flagrado com arma se identificar como 
autoridade e irritado avisar que a inspeção era inconstitucional. (...) A revista 
da polícia  [mapeamento de riscos – a] se baseia em aparência que os PRF 
identificam como tipo comum do assaltante, (...) a revista baseia-se na 
intuição policial (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/06/1989). 
 

Para dar segurança aos passageiros a empresa mantém dois carros com 
equipes de segurança 24 horas por dia na beira da Rio – Petrópolis [proteção 
simbiótica – a], na baixada e os motoristas recebem uma senha para avisar 



211 
 

 

que tudo corre bem durante a viagem. Um jornalista relata que no dia 22 de 
março saiu no ônibus das 20h de Petrópolis quando 6 homens armados de até 
metralhadoras se levantaram (...) e anunciaram o assalto; em seguida 
mandaram fechar as cortinas [camuflagem – o] e obrigaram o motorista a 
prosseguir sem fazer sinais e iniciaram a ‘operação limpeza’. Durante o 
assalto o ônibus passou por um posto da PRF e até por um carro de 
segurança da L (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/06/1989). 
 

Pressionadas por assaltos a ônibus intermunicipais, as empresas que operam 
no Terminal Rodoviário do Tietê começaram submeter os passageiros a 
detectores de metal nas plataformas de embarque. Nos últimos dois meses a 
PRF e PRE registraram pelo menos sete assaltos a ônibus já em movimento 
nas principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao Rio. Em todos 
os assaltantes se passaram por passageiros e embarcarem normalmente no 
Terminal Rodoviário. (...) Um deles, foi frustrado pela PR, policiais 
estranharam o ônibus trafegar com todas as cortinas fechadas [camuflagem - 
a] e em baixa velocidade. ‘Passamos a seguir o ônibus. Quando perceberam 
que estavam sendo vigiados, os assaltantes forçaram o motorista a parar e 
fugiram pelo mato’ (FOLHA DE SÃO PAULO, 17/08/1998). 

 

Em resposta ao policiamento público e defesas organizacionais de iniciativa privada, 

os assaltantes zelam por estabelecem condições ótimas de controle das vítimas, proibindo-as 

de fazer sinais de alerta, garantindo o sucesso de suas empreitadas. 

Apesar de terem sido publicadas há mais de 20 anos, trechos das narrativas são 

extremamente atuais, quando comparados às medidas de controle e prevenção dos roubos em 

território baiano. A vigilância privada e o policiamento preventivo passam a ser empregados 

como defesas simbióticas (FELSON, 2006) organizacionais. As revistas ou os “baculejos” 

exemplificam o poder discricionário exercido pela polícia e facilitado “pela natureza básica 

do trabalho policial como distribuidor e vigilância” (REINER, 1999, p. 28).  

Atualmente, o procedimento rotineiro nas blitzes tem sido a revistas de todos os 

passageiros, conquanto que nem sempre as mulheres são revistadas, algumas vezes a elas é 

ordenado que abram suas bolsas para que os policiais investiguem se ocultam armas ou 

substâncias ilícitas. As revistas aos homens são feitas fora do veículo, procedimento onde 

todos os homens enfileirados com as pernas abertas e braços abertos, palmas das mãos 

estendidas e apoiadas na lataria do ônibus. Essa modalidade de defesa, que poderia ser 

classificada como defesa primária de ‘mapeamento de risco’, vivenciada pela pesquisadora 

durante deslocamento em um coletivo urbano, é uma tática aplicada nos coletivos 

intermunicipais em momentos de grandes índices de roubos e ocorre nos ônibus interestaduais 

apenas em caso de denúncia.  

Sobre os efeitos preventivos das revistas ou baculejos, não se pode afirmar sua eficácia 

absoluta, pois foram encontrados meios para driblá-los, como se pode notar nos dois relatos 
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abaixo, que parecem se tratar de um único evento, no qual o protagonista seria o grupo de 

Tácio: 

 

Joel, 35 anos, motorista há sete anos. Há um mês, numa noite, dois homens 
de 16 e 34 anos embarcaram na rodoviária. No posto da PRE de Candeias, 
policias mandaram todos descerem e revistaram todos os homens e nada foi 
encontrado. Em Aguas Claras [bairro próximo a Salvador] os homens 
assaltaram o veículo, ‘eles haviam escondido as armas no cabeçote do banco 
e ainda tiraram sarro: motorista cadê os dois homem que a polícia estava 
procurando? Já acharam eles?’ Ele reclama que as câmeras não ajudam nada, 
‘apenas para ver se o motorista está dando carona ou se deixa meio pau’, 
quando a pessoa passa apertada pelo espaço existente catraca ou torniquete 
(Diário de Campo, 15/10/2009). 
 

Edmundo, 42 anos, desde 1998 é rodoviário. Relata que soube que dois 
assaltantes foram presos há uma semana depois de serem reconhecidos por 
um passageiro; diz que ‘são os mesmos que há algum tempo esconderam 
uma arma entre os bancos e escaparam da revista da Polícia da Caatinga’, 
cometendo o assalto logo depois. Um deles estaria solto, foram presos com 
duas pistolas, o pai de um seria motorista, ambos assaltantes são de 
Salvador, ‘um tem suspeita de homicídio’ (Diário de Campo, 27/01/2010). 

 

Como resultado da dinâmica interativa que envolvem, crimes e defesas se 

retroalimentam diretamente; logo, nem as defesas utilizadas pelos ofensores nem as utilizadas 

pelas empresas são infalíveis. As viagens em comboios adotadas em 1984 no Rio de Janeiro 

como medida eficiente (FOLHA DE SÃO PAULO, 27/05/1984), passaram a ser rotineiras 

desde 1999 na capital baiana (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/03/2003; FOLHA DE SÃO 

PAULO, 20/05/2004). Em 2004, quando em menos de cinco meses, 99 assaltos foram 

registrados, os empresários do setor determinaram que todos os ônibus que deixassem a 

estação rodoviária soteropolitana a partir das 22 horas, saíssem apenas em comboio (defesas 

grupais). Nas cidades do sudoeste e do extremo sul, onde os índices de assaltos são maiores, 

os comboios viajariam com escolta armada (FOLHA DE SÃO PAULO, 20/05/2004) 

(proteção simbiótica). Desde então, essas defesas organizacionais não mais saíram de cena.  

As defesas de grupais dificultam os roubos empenhados por assaltantes organizados 

em grupos pequenos e igualmente pouco armados, já no caso de ofensores capitalizados e em 

grupos extensos, em lugar de afastar os assaltantes, o comboio os atrai. Questionando a 

eficácia preventiva dos comboios, a posição oficial da ABEMTRO (informação pessoal, 

2008), é que, ao contrário de representar uma medida preventiva, facilitam a ação das 

quadrilhas mais especializadas que interceptam o comboio e fortemente armadas tem a 

oportunidade de abordar vários veículos de uma só vez (FOLHA DE SÃO PAULO, 
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20/03/2003), como mostra nota na home page da Polícia Civil da Bahia que em 2005 impediu 

um desses roubos:   

 

No último dia 4 de novembro, a Polícia Civil conseguiu frustrar um roubo a 
sete ônibus da empresa (...), no momento em que os veículos eram 
abordados por pelo menos seis elementos (SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, 2005). 

 

Nesse sentido, os comboios não são capazes de erradicar esses delitos, sendo bastante 

provável a migração dos roubos para outras linhas e trechos, o que aponta mais uma vez para 

dinamicidade das interações e a acumulação social da violência (MISSE, 2008). 

Uma vez que o comboio se tornou uma medida nem sempre eficaz, obteve-se a 

informação em entrevistas com rodoviários, policiais e empresário do setor de transporte de 

que pelo menos uma das trinta empresas associadas contrata veículos descaracterizados para 

realizar a escolta de comboios (ABEMTRO, informação pessoal, 2008). A escolta 

despadronizada acompanhando ônibus em viagem de longa distância foi observada pela 

pesquisadora, durante uma viagem em companhia de policiais: 

 

O trânsito está bastante vazio, passam por nós dois ônibus de uma mesma 
empresa, Artur chama atenção para um carro gol branco que segue os ônibus 
e diz que sempre tem um golzinho branco atrás. Pergunto se é sempre o 
mesmo carro, ele diz que sim, embora a placa possa ser diferente, os carros 
são alugados. Pergunto sobre a escolta, quanto custa em média, ele hesita, 
pensa, e diz que acredita que seja entre 50 e 80 reais (Diário de Campo, 
24/07/09). 

 

Ao que sugere o corpus de dados analisado, no passado recente as escoltas policiais de 

comboios eram solicitadas junto às polícias em momentos de picos de roubos, em hotspost, 

não somente em território baiano: 

  

O Triângulo Mineiro está entre as regiões mais perigosas. Os ônibus de 
turismo e os interestaduais são visados pelos criminosos. A maioria dos 
roubos acontece à noite. Em Araxá, os ônibus circulam escoltados por 
seguranças. 'A gente se sente mais seguro. Sem a escolta, a gente não tem 
segurança nenhuma', disse o motorista I. F. (JORNAL DE HOJE, 2006). 

 

Na Bahia, no momento mais crítico (2004/2005), as polícias Rodoviária Federal e 

Batalhão de Polícia Rodoviária, Departamento de Polícia do Interior (Depin), ABEMTRO e 

Ministério Público organizaram a maior operação até então. Campanas, blitzes, ônibus 

“cavalo de tróia” (lotados com policiais), rondas preventivas e policiamento ostensivo fizeram 
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parte de uma rotina intensa (ABEMTRO, informação pessoal, 2008). Na utilização de “cavalo 

de tróia” (camuflagem), grupos de policiais ocupam ônibus em hotlines, como resultado dessa 

ação “alguns assaltantes foram presos e outros mortos. Como retaliação à ação policial houve 

o contra-ataque de assaltantes que atentaram contra ônibus que transportavam policiais (...) 

em 2005, sendo um na BA-099 e outro na BR-116” (policial militar, Diário de 

Campo,03/09/2008).  

Outra tática institucional empregada pela polícia, e também classificada como 

camuflagem, é a infiltração de dois policiais viajando sem fardamento e desarmados entre 

passageiros comuns, com a finalidade de analisar o modo de ação dos ofensores, contudo, há 

“resistência dos policias em estar desarmados e apenas na coleta de informações, pois sentem-

se alvos potenciais e preferem estar armados e interceptar a ação criminosa” (policial militar, 

Diário de Campo, 03/09/2008).  

Essas reações, que culminam em feridos e mortos, são parte de uma polêmica que 

divide os rodoviários entre aqueles que creem que existem policiais infiltrados como agentes 

contratados pelas empresas, e aqueles que acreditam que as reações são provocadas por 

policiais que casualmente se encontravam dentro do veículo. De fato, gestores de duas 

empresas afirmaram que por contra das fragilidades estruturais das instituições policiais, as 

empresas financiam operações de combate aos roubos a ônibus: 

 

Há quatro anos praticamente todos os carros tem câmeras, os roubos 
cessaram desde a prisão do assaltante Tácio, a prisão dele foi resultado de 
um ano de investigação independente, (...) policiais são contratados como 
investigadores em suas folgas. (...) O investimento para segurança é maior 
nas linhas para longa distância, que trazem passageiros de outros estados e 
maior valor transportado. (...) Antigamente as linhas distantes mais afetadas 
eram Paulo Afonso e Sátiro Dias, quando passavam pela Pedra do Cavalo, a 
mina de outro é Paulo Afonso. A maioria das empresas se uniu e alugou um 
carro que mensalmente custa 1.700 reais só para ficar disponível para 
investigações. Essas investigações no âmbito das empresas quase sempre são 
independentes (Igor, 37 anos, gestor de uma empresa de transporte, Diário 
de Campo, 07/01/2011). 

 

Então, tem esse que a gente chama de traumático [intercepção do veículo] ... 
O Estado é insuficiente, hoje a gente tem comboios com segurança para o 
Sul [do estado] e para o Sertão. No Sul tinha [roubo] com carro, 
metralhadora e fuzil AR15. Perto de Feira [de Santana] tinha às duas da 
manhã, com cavalo, que cavalo tóra mesmo, era quadrilha de Feira. (...) A 
gente colocou comboios com segurança para o Sul e para o Sertão, o Estado 
não tem condições, a gente pode até ser processado, não é legalizado. Eles 
sabem, a polícia (...), há concordância dos poderes, mas é ilegal. Carro de 
valores pode ter escolta armada, então, como [transporte de pessoas] não 
pode? Tem empresas de policiais reformados e de esposas de polícias que 
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abrem empresas de segurança, com polícias nas horas de folga. [Pergunto 
como funcionam os comboios] Ah, tem de 3, 5, 10 e até 12 carros, mas o 
mais é 10 mesmo; a escolta fica atrás, às vezes ela sai e entra no meio, ou vai 
na frente e volta atrás. O Estado não dá condições. A gente ajuda muito a 
polícia [omissão por parte da pesquisadora da polícia citada], a gente dá 
cortesia pra eles, eles atiram muito bem, então ninguém quer entrar no 
ônibus, que eles podem acertar logo na testa. A gente ajuda a delegacia, 
aluga carro... Tem delegacia do interior que chega a dar dó, não tem nada, 
nada. O pessoal de [idem supressão anterior] também atira bem. São 
assaltantes da região mesmo, então a gente ajuda a polícia do Estado, a 
delegacia na captura, às vezes até com segurança [os policiais contratados 
para escolta] pra fazer a captura. Há 8 anos, pra você ter uma idéia, teve um 
assalto que teve que ir pra Santo Antônio de Jesus para registrar a queixa e 
[o motorista] não conseguiu, tem que ir na casa do delegado que está 
dormindo... não tem condições, não tem carro, nada. Hoje o índice de assalto 
é zero. Eles [assaltantes] conhecem a empresa, sabe que tem captura mesmo, 
que a gente vai atrás, então eles nem entram (Robson, gestor de uma 
empresa de transporte, Diário de Campo, 30/04/2009). 

 

As “capturas”, que inevitavelmente conduz a lembrança da figura do capitão do mato 

em busca de escravos foragidos, são confirmadas por rodoviários dessa e de outras empresas 

(Cesar, 49 anos, 29 anos de profissão, motorista intermunicipal de longa distância), ou 

insinuadas como sendo a explicação para períodos de “sossego”, nos quais os assaltos deixam 

de ocorrer porque “as empresas tem caído em cima” (despachante, Diário de Campo, 

21/05/2010) “parece que andaram morrendo uns aí”  (despachante, Diário de Campo, 

02/03/2011). A morte de ofensores em operações realizadas por policiais em suas folgas, ou 

pela polícia com subsídios de instituições privadas, assim como as escoltas armadas, nas 

mesmas condições, aponta para a ineficácia das práticas preventivas, insuficiência de recursos 

físicos e humanos das polícias, descrença na atuação do sistema de justiça punitiva e para a 

transitividade entre formal e informal, legal e ilegal (TELLES, 2009) nas ações de combate ao 

crime. 

Mais recentemente, além da formação dos comboios, as empresas e os rodoviários 

eram orientados pela PRF a não pararem para embarque/desembarque de passageiros em 

pontos não oficiais, como o conhecido ponto Brasil Gás, no início da rodovia BR-324 (Diário 

de Campo, 21/01/2008), e não pararem também quando “existir alguma dúvida” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 20/05/2004). Há três anos, a recomendação tornou-se uma medida proibitiva: a 

Polícia Rodoviária Federal em parceria com a AGERBA (Agência Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia) proibiram a parada dos 

ônibus que partem Salvador para o interior neste ponto (A TARDE, 03/02/2009), somente os 

veículos que trafegam na Região Metropolitana da capital tem autorização para utilização 

para utilizá-lo.  
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A proibição, fundamentada em dados da PRF que registram que 44% dos assaltos a 

ônibus em rodovias federais do estado, em 2008, tiveram origem neste ponto (A TARDE, 

03/02/2009), resultou na queda de mais de 70% dos roubos (registro de coletiva de imprensa 

em Diário de Campo, 17/05/2009). Em 2009 eram registradas em média 12 ocorrências por 

mês no trecho e, segundo estimativas da própria polícia, “se multiplicado pelo número médio 

de passageiros - 50 em cada ônibus -, o número de vítimas pode chegar a 600 ao mês. (...) 

Fechar o ponto foi resultado de uma grande luta e motivo de comemoração” (registro de 

coletiva de imprensa em Diário de Campo, 17/05/2009). 

Nas rodovias federais que compõem a malha rodoviária baiana, a PRF afirma que os 

assaltos tem diminuído, são sazonais. Na região de Seabra ainda não se obteve a redução 

alcançada na região da Chapada, Itaberaba, Lençóis e Riachão, onde os assaltos eram 

frequentes entre 2005 e 2007; em Itaberaba o índice médio era de 22 assaltos ao mês; em 

2009 não foram registrados assaltos, na região de Feira de Santana não foram obtidos 

resultados tão positivos (registro de coletiva de imprensa em Diário de Campo, 17/05/2009). 

Descrentes na capacidade e interesse das empresas em implementar defesas cujo foco 

sejam as pessoas, e não unicamente o patrimônio direto (renda de passagens transportadas) e 

indireto (perda de passageiros amedrontados), bem como na limitação das ações policiais, os 

rodoviários adotam medidas para tentar evitar a ação dos assaltantes ou reduzir os danos 

decorrentes dessas ações. 

 

8.3 Defesas pessoais 

 

Diante da percepção dos rodoviários da ineficiência ou ausência de mecanismos 

organizacioais (adotados por empresas e polícias) capazes de prevenir os roubos, encontrou-se 

defesas advindas dos próprios rodoviários, ou seja, defesas pessoais; algumas são 

comunicadas às empresas, outras, omitidas ou ocultadas destas. 

Nas linhas executivas as possibilidades de defesas pessoais são bastante limitadas, 

comparadas às defesas possíveis nas linhas comerciais. Dentre os rodoviários que operam nas 

linhas executivas encontrou-se o uso da camuflagem (FELSON, 2006) e a barganha como 

principais defesas.  

A camuflagem ocorre de dois modos: 1.- Ocultação de bens de maior valor e 

substituição desses por bens de menor valor. Nesse caso, “a carteira e o celular do ladrão” são 

deixados em local mais acessível e são “entocados” a carteira e celular de maior valor (Paulo, 

55 anos, Diário de Campo, 27/01/2010), essa seria uma defesa de efeito individual, na qual a 
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ação do rodoviário não tem efeito sobre a segurança ou possibilidade de vitimização dos 

passageiros. 2. - Camuflagem do veículo: nas viagens noturnas o rodoviário apaga as luzes do 

letreiro e/ou as luzes semelhantes a dois pequenos faróis, localizados um em cada 

extremidade na parte superior do veículo, apelidados de “corujinhas”. Desse modo, aos 

observadores, o ônibus parece ser um caminhão em deslocamento, “o assaltante que está no 

mato esperando o ônibus, pensa que é um caminhão e deixa ele passar” (registro de entrevista 

com policial rodoviário, Diário de Campo, 17/05/09).  

Nos trechos de maiores índices de assaltos, um rodoviário afirmou que à noite desliga 

todas as luzes que permitam que o veículo seja reconhecido como um ônibus, já que as 

rodovias são praticamente vazias. No caso dele, que é contra os letreiros luminosos, observa-

se a utilização de uma combinação de defesas: 

 

Em seu ônibus viajam 46 pessoas e antes de cada viagem ele ‘digo igual uma 
aeromoça, onde vai ser cada parada’, acrescenta que as paradas ocorrem em 
alguns pontos a fim de evitar assalto [avisos]. Critica ‘colegas que param 
fora dos pontos pré-estabelecidos’. Toda vez que ‘se aproxima do trecho de 
80 km esburacado e cheio de assaltos, entre Santa Maria da Vitória e Bom 
Jesus da Lapa’, avisa ‘aos passageiros que passarão por um trecho com 
assaltos e provavelmente’, serão ‘escoltados pela polícia civil ou militar’ 
[comunicação de falsa habilidade para escapar]. O procedimento foi 
aprendido em outra empresa e visa hoje desencorajar ‘bandidos que estejam 
no veículo’. Milton chama minha atenção para o painel luminoso que 
anuncia o destino e a origem do veículo, ele diz que ‘o painel avisa aos 
assaltantes com 2 km de distância: estamos chegando.’ E, por isso, ele 
desliga o painel na rodovia (Milton, 42 anos, 24 anos profissão, motorista 
interestadual, Diário de Campo, 15/10/09). 

 

As colocações de Milton atestam a combinação de defesas empregadas pelo rodoviário 

que prevê a possibilidade de existência de assaltantes dentro e fora do veículo, o que reforça a 

hipótese de modelo dinâmico e ecológico de crime que inclui respostas à vitimização. No caso 

dos roubos a ônibus, existente há décadas, a persistência desses crimes seria resultante da 

acumulação de conhecimento estratégico por parte de ofensores e vítimas, com vantagens 

para os ofensores, pois, se esses crimes ainda existem, são vantajosos para os ofensores e as 

defesas contra eles, ineficazes, por isso seguem ocorrendo ao longo das décadas.  

Além da camuflagem (quando na escuridão o motorista faz com que o ônibus seja 

confundido com um caminhão), há o emprego de uma falsa comunicação de habilidade para 

defender-se de roubo, que seria pelo uso de escolta policial (defesa simbiótica) (FELSON, 

2006), no relato do motorista Milton. Em resumo, essa seria, então, uma ‘defesa pessoal’ de 

falsa comunicação com uso de recursos de proteção alheios (escolta) e com impacto coletivo; 
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supostamente, protegeria tanto o rodoviário, quanto os passageiros. E como o rodoviário 

afirma, esse procedimento foi “aprendido” em outra empresa, de modo que pode-se inferir 

que outros rodoviários também o utilizem. 

Quanto às defesas utilizadas pelos rodoviários de linhas comerciais e de linhas 

executivas, encontrou-se a defesa de ‘barganha’. Na situação triádica, na qual passageiros, 

assaltantes e rodoviários partilham do frame comum de roubo e o rodoviário sente-se 

corresponsável pela segurança dos primeiros, ele cede às ordens dos ofensores, informa suas 

ações antes executá-las, segue com seu trabalho emocional de expressar calma e 

complacência, atitudes que tem a finalidade de redução de danos, ou seja, evitar confrontos e 

danos maiores (Valdo, 40 anos, motorista intermunicipal de longa distância; Cesar, 49 anos, 

motorista intermunicipal de longa distância; Carlos, 34 anos, motorista intermunicipal de 

curta distância). A barganha seria a aceitação de uma perda considerada menor, em troca da 

preservação de um bem ou condição considerada de maior valor (financeiro ou integridade 

física e emocional). Embora essa defesa esteja dentre as orientações institucionais e sejam 

consideradas como “trabalho emocional”, é o rodoviário quem a emprega, sendo, portanto, 

uma ‘defesa pessoal’ com impacto sobre a coletividade. 

Ainda no âmbito das defesas utilizadas por ambas categorias de rodoviários, 

encontram-se solicitações que partem dos rodoviários e são atendidas pelas empresas, como a 

solicitação por mudança de itinerário, colocadas pelos rodoviários com histórico de 

vitimização repetida, e por isso, são mais comuns entre os rodoviário que atuam na Região 

Metropolitana soteropolitana, como ilustra a entrevista com Maurício: 

 

Entrevisto Maurício, 56 anos, rodoviário há 22 anos, foi assaltado pela sexta 
vez em 02/09/09. Em 2006, após o quinto assalto pediu para mudar de linha, 
‘ficou um ano fora. Depois de rodar na linha Salvador - Camaçari, não 
aguentava mais de pânico, ficava apavorado. Em 02/09/09 foi assaltado’, diz 
que ‘não vai pedir pra mudarem de linha outra vez’ (Diário de Campo, 
02/03/2011).  

 

A solicitação por alteração de linha medida é paliativa, visto que, especialmente nas 

linhas comerciais da Região Metropolitana praticamente não há linha poupada pela ação dos 

assaltantes. Além disso, os profissionais sentem-se constrangidos a solicitar novamente a 

mudança de linha. Trata-se de uma ‘defesa pessoal’ de ‘evitação’ do encontro com o ofensor 

com efeitos exclusivamente sobre o rodoviário.  

Curiosamente, embora não tenham autonomia para alterarem seus itinerários, a 

evitação é a principal defesa utilizada pelos rodoviários comerciais. A defesa é ativada frente 
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a sinais de ameaça observados em alguns passageiros em contextos situacionais. A respeito da 

leitura de sinais de confiabilidade, o sociólogo Gambetta (2009) afirma que existem sinais que 

os indivíduos utilizam para interpretar a confiabilidade que se pode depositar uns nos outros. 

Antes de iniciar e durante a interação, se avalia em que medida os sinais que uma pessoa 

emite para convencer a outra, de que se comportará de uma forma, podem ser interpretados 

como genuínos. Esses sinais, segundo o autor, permitiram a construção de uma previsão 

acerca da violência interpessoal. Um indivíduo pode tanto produzir sinais de intenções 

violentas, quanto tentar ocultar suas intenções, simulando comportamentos que induzam o 

observador a julgá-lo como confiável e não ameaçador. Esses sinais podem ser físicos 

(tatuagens e vestimentas), verbais ou comportamentais, interpretados equivocadamente ou 

adequadamente (GAMBETTA, 2009), dependendo das experiências prévias de observador e 

observado e das habilidades para emissão/dissimulação e interpretação desses sinais. 

O mapeamento de risco, proposto nesse estudo como um novo tipo de defesa, além 

dos já descritos por Felson (2006), antecederia a defesa de evitação e outras defesas, sendo, 

portanto, uma defesa essencial, no caso dos rodoviários. Em suas “paradas” para embarque de 

passageiros, os rodoviários não apenas observam se as pessoas que se encontram nos pontos 

sinalizam que desejam ser embarcadas, como também julgam quão genuínos parecem ser os 

elementos de encenação de que o objetivo do observado (suposto passageiro) é, unicamente, o 

embarque no ônibus para o deslocamento físico de uma área para outra.  

Nessa avaliação, ou mapeamento de risco, observa-se: a localização do ponto, se trata-

se de um ponto próximo a bolsões de violências e criminalidades, um ponto não oficial e/ou 

de onde derivam roubos; o gênero e idade dos supostos passageiros e dos demais presentes no 

ponto; a proximidade física entre essas pessoas; o número de pessoas e suas vestimentas. 

Alguns poucos rodoviários afirmaram que a etnia (cor de pele) em conjunto com as 

vestimentas é um elemento considerado em suas avaliações, e aqueles que revelaram que 

observam a cor da pele, não mencionaram em palavras, apenas sinalizaram apontando para a 

pele de seus braços, repetindo o conhecido gesto para dizer o que não pode ser dito, que 

negros e pardos atendem mais a expectativa de tipo criminoso.  

Homens jovens ou casais jovens, um casal jovem e outros rapazes juntos foram citados 

como agrupamento que emite pouca confiabilidade. Como sinais de ameaças foram 

recorrentes a utilização de bonés e/o blusões (jaquetas) por homens jovens; o uso de bonés em 

conjunto com “os pancadões”, que são correntes grossas utilizadas nos pescoços dos jovens, 

geralmente de aço e com grandes pingentes, também foram citados, ainda que em poucos 

casos. Outras vezes, os sinais indicadores de risco são observados e interpretados tardiamente, 



220 
 

 

apenas quando o rodoviário e o/s passageiro/s já se encontram fisicamente no mesmo espaço. 

Nessa situação, o modo de olhar ou a tentativa, por parte do passageiro, de evitar que seus 

olhos sejam vistos pelo rodoviário são interpretados como sinais de que se trata de um 

assaltante: 

 

Roger, 35 anos, 15 anos de profissão, foi fuzileiro por sete anos, cursou até o 
terceiro semestre de direito. Foi assaltado cinco ou seis vezes, a mais recente 
foi há quatro meses. Diz que desconfia de ‘suspeito’, peço para dar 
exemplos, ele exemplifica: ‘em Olindinha, dois meliantes deram com a mão, 
e com uma caixa. Desconfiei e parei adiante, mas quando vi, eles tiraram 
rapidamente uma espingarda 12 de fabricação caseira.’ Roger justifica ter 
desconfiado porque era noite e um deles usava boné. Pergunto sobre como 
ele desconfia, como percebe que pode ser assalto, fala-me de ‘sinais, 
aparência, semblante estranho, olhar assustado, boné em ocasiões noturnas’ 
(Diário de Campo, 25/11/2010). 
 

O que eu percebia assim, diferente, foi ele, aí eu disse assim: é um assalto. 
Eu nunca tinha visto e ele mal olhou pra mim. Me deu o dinheiro, assim 
normal, me deu o dinheiro, mas virou rápido, eu chamando ele pra eu dar o 
troco e ele não queria olhar pra mim (Clara, 37 anos, cobradora há 10 anos). 
 

Gabriel, 40 anos, 23 de profissão, ‘percebe logo que é assaltante, entram e 
não olham nos olhos, de cabeça baixa, que não podem esconder, coisa errada 
está no semblante’ (Diário de Campo, 25/11/2010). 

 

Quando o risco é identificado com o ofensor (ou suposto ofensor) já dentro do veículo, 

outras defesas podem ser utilizadas, e a eficácia daquelas que tenham sido empregadas antes 

do encontro é avaliada, um exemplo é a ocultação de pertences e renda das passagens. As 

cédulas maiores e pertences pessoais podem ser “entocadas” em bolsos ou bolsas dos 

rodoviários, enquanto as menores estão mais acessíveis para facilitar o troco. Há casos que a 

tática é bem sucedida, em outros, os assaltantes, conhecedores dessa defesa, se dirigem aos 

locais exatos onde as cédulas haviam sido ocultadas. Certamente, são ofensores que possuem 

informações privilegiadas sobre essa modalidade de defesa, obtidas pela observação direta da 

rotina dos rodoviários ou por terceiros. O relato a seguir retrata o momento em que o 

passageiro é classificado como possível ofensor, a partir de estereótipos, e a limitação das 

defesas ativadas posteriormente: 

 

Batista: Aí dá aqueça tremedeira, que dá da cabeça aos pés. Na hora que vê a 
pessoa. Ainda mais se a pessoa entrou e ficou ali em pé de junto dela, aí pior 
ainda. 
Clara: Quando a gente conhece a gente fica normal... a gente fica bastante 
olhando para saber. Aí ele diz logo... [o motorista pelo retrovisor olha para a 
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companheira e com a expressão facial aconselha que ela esteja atenta] As 
minhas coisas já andam guardadas, fica logo de junto dele. E aí o dinheiro da 
empresa eu já guardo, porque a cada viagem eu já vou guardando, né? 
[camuflagem] E aí fico com o mínimo possível na mão. 
Pesquisadora: E me diz, se desconfiou de uma pessoa, como faz?  
Clara: É como diz, a gente também não pode descriminar todas as pessoas 
que entram. Tá entendendo? Existe sim aquela coisa, tem uma coisa assim 
que a gente fica meio assim sem saber. Mas você num pode ligar pra polícia 
simplesmente e dizer: ah tem um assaltante dentro do carro. A gente não 
pode fazer isso. É igual diz, é entregar na mão de Deus e ver o que vai 
acontecer [impotência]. Se houver um caso que você tem certeza que aquela 
pessoa está armada. Quer dizer que eles colocam a arma assim atrás da calça, 
no caso. O volume, alguma coisa que você tem certeza, você pode acionar. 
Mas quando você não tem certeza, você não pode fazer isso. É um 
constrangimento tanto pra gente, quanto pra eles também, todos são 
prejudicados. Já aconteceu comigo assim, eu trabalhava em outro horário e 
eu ia acionar eles e falar assim, pra revistar todas as pessoas e não 
diretamente aquela, porque a gente informa: a pessoa está com tal roupa. 
Mas, só que você não pode direcionar só aquela, mas a outras pessoas. Só 
que houve uma vez que eles direcionaram a uma única pessoa e o menino... 
Pesquisadora: Vocês chegaram a ligar? 
Clara: Foi, aqui mesmo, o pessoal daqui da rodoviária que acionou. 
Esperaram lá na saída e abordou o rapaz diretamente a ele. Aí eu tive de 
contornar a situação, que ele ficou com aquilo no psicológico: ‘Ah, porque 
diretamente a mim?’ Porque ele tava com o cabelo, assim, rasta, entendeu? 
[mapeamento de risco baseado em estereótipos de raça e criminalidade] 
Tava assim com a fisionomia, assim, totalmente diferente em relação as 
outras pessoas que estavam dentro do ônibus. Que eu tentei contornar a 
situação, que ele se acalmou, que eu disse: não rapaz, as vezes é o modo da 
gente falar, é o modo da gente se vestir, eu tentei contornar e foi aí que ele se 
acalmou. Mas ele ficou assim bem nervoso. 
Pesquisadora: O menino não tinha nada com ele? 
Clara: Não tinha nada com ele. Aí ele ficou: ‘Ah porque a polícia veio 
diretamente a mim? Aí eu peguei e expliquei a ele: ‘Não, porque de vez em 
quando há assim, abordagens e tudo, e principalmente no meu horário que é 
à noite. Aí eu fui contornando que ele se acalmou (Batista, 48 anos, 
motorista há 17; Clara, 37 anos, cobradora há 10 anos). 

 

As limitações das defesas pessoais são maiores quando ambos, suposto ofensor e 

vítimas já se encontram no mesmo ambiente, a solicitação de intervenção policial (defesa 

simbiótica), do modo que foi realizada, expõe os rodoviários a risco de retaliação e crime de 

racismo, por parte de ofensores e passageiros, uma vez que a revista é direcionada ao 

passageiro considerado suspeito.  

Diante do encontro entre rodoviário e o passageiro avaliado como possível ofensor, a 

defesa de grupo (FELSON, 2006) pode ser utilizada, embora os comboios sejam inexistentes 

entre os rodoviários de linhas comerciais de curta distância: 
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Carlos: Mas ele [assaltante] vem também no assalto, ele se sente muito 
vulnerável quando o carro começa encher. Também quando eu percebo 
alguma coisa, não é que vai acontecer, mas às vezes a gente olha assim, pô... 
Assim, o jeito do cara, assim olhando tudo, observando tudo, olhando tudo: 
‘hum esse cara deve ser vagabundo’. Aí soco [lota de passageiros] o carro 
porque aí ele não tem condições de se movimentar, ele se sente mais 
vulnerável como eu falei, né? Quando o carro tá cheio é melhor, quando o 
carro tá vazio é um prato cheio.  
Pesquisadora: Quando você percebe que o cara tá meio nervoso, olhando, 
olhando, olhando? 
Carlos: Eu olho pelo retrovisor, olho pra os lados, um olha pro outro 
[cobrador e motorista, ou ofensor e motorista]. 
Pesquisadora: Você para em todo ponto pra encher o carro? 
Carlos: É, eu faço isso. Toda vez que o carro tá cheio se eu puder eu coloco 
mais, aí eu vou colocando, colocando, ninguém em pé, mas eu vou 
colocando [defesa de grupo]. O importante é minha vida, a dos passageiros e 
em terceiro lugar a do patrimônio da empresa [defesa de barganha]. Porque 
se eu pensar em mim, eu estou pensando nas pessoas. Você entendeu?! 
(Carlos, 34 anos, motorista intermunicipal de curta distância). 

 

No relato de Carlos, o grupo é constituído pelos passageiros, cuja presença em massa 

desencorajaria o ofensor a adentrar ou, de dentro do veículo, deflagrar o assalto.  

As narrativas colhidas com os rodoviários e profissionais de saúde que os assistem, 

com recorrência apontam para diferentes dimensões da vitimização nos três níveis de análise 

propostos, e nos contextos micro (individual) e meso (coletivo): 1 - a persistência do 

sofrimento (medo, pavor, somatização, adoecimento), no momento da vitimização e da 

tomada de consciência e a longo prazo, após a experiência, em oposição aos discursos de 

dessensibilização ao fenômeno gerada pela repetição da experiência; 2 - a tensão e sofrimento 

decorrente da responsabilidade assumida pela segurança coletiva - segurança dos passageiros 

e parceiro/a de trabalho; sofrimento decorrente da culpabilização obsessiva, onde a vítima 

assume uma posição ambivalente - reconhece seu restrito poder de prevenção do crime, mas 

revivencia a experiência em busca de identificar sua contribuição para que tenha colocado a si 

e as pessoas sob sua condução na situação; 3- implica também em sofrimento advindo das 

reações de pares, familiares e respostas institucionais às respostas deles (rodoviários e 

rodoviárias), e ainda, dos esforços empregados para atender às expectativas desses; e ainda na 

deterioração da relações afetivas e produtivas em decorrência do adoecimento físico e mental. 

O medo, companhia constante dos rodoviários, advém da falta de confiabilidade na eficácia 

das defesas disponíveis, sejam elas institucionais, ou pessoais. 

Os achados deste estudo sugerem que na prevenção e combate aos roubos, as 

fronteiras de legalidade e ilegalidade são fluidas, talvez, em resposta à letargia e ineficácia do 

sistema de justiça penal e resultado das relações já cristalizadas de troca de favores entre 
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instituições privadas e públicas, possibilitando condições para o fortalecimento da 

privatização do policiamento público como mercadoria.  

Às polícias, os desafios enfrentados abrangem desde a insuficiência de recursos 

(materiais, humanos e técnicos), a dificuldade de articulação entre as diferentes instituições de 

policiamento (Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal) ao ambiente 

ecológico onde esses crimes ocorrem - em rodovias extensas com inúmeras possibilidades de 

desvios para práticas de delitos e rotas de fuga fácil. Comparado a um organismo, ou mesmo 

um comércio lícito, este é um crime se perpetua, se reinventa e se adapta quando as defesas 

que impedem sua ocorrência tornam-se conhecidas e são contornadas pelos ofensores. Essa 

parece ter sido a principal estratégia para continuidade dos roubos. 
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CONCLUSÕES  

 

Um crime predatório e academicamente inexplorado, o roubo a ônibus foi objeto deste 

estudo que se debruçou a analisar suas formas e scripts, as características dos ofensores, bem 

como de seus alvos ou vítimas, hotlines e hotspots, revelando ainda seus efeitos sobre as 

vítimas, a fragilidade das defesas institucionais e respostas do sistema de segurança pública. 

Trata-se do primeiro estudo nacional acerca de roubos a alvos móveis e com confinamento 

forçado. 

Desde sua origem, há mais de 40 anos, os roubos a ônibus se disseminaram por todo 

país onde encontraram condições apropriadas para seu desenvolvimento e reprodução. Como 

reflexo das violências produzidas no contexto histórico e cultural mais amplo em que estão 

inseridos, os roubos se reproduzem no processo, ambiente, condições e relações de trabalho 

dos rodoviários. 

Caracterizado por paradoxos, o processo e as condições de trabalho do rodoviário 

baiano assemelham-se aos de outros profissionais em outras regiões do país, onde o urbano e 

rural mesclam-se na paisagem e no tecido social atual. Com o cerne de suas atividades no 

deslocamento de pessoas, diariamente os rodoviários cumprem itinerários que atravessam 

áreas urbanas, semi-urbanizadas e rurais, o que os coloca em lugares geograficamente e 

institucionalmente isolados. No trabalho solitário (ou em duplas) e distante de estruturas 

institucionais físicas e simbólicas os rodoviários estão em contato permanente com pessoas 

que transportam bens e valores, objetos de cobiça de ofensores motivados à prática do delito.  

Parcos momentos são disponíveis para a interação entre pares, o que não os priva 

totalmente de trocas sociais, interações comuns nos ambientes profissionais. No entanto, 

pressionados a cumprir horários cada vez mais difíceis de serem conciliados com o volume de 

passageiros e os crescentes engarrafamentos nos trechos urbanos, o tempo para as trocas 

sociais entre os pares tornam-se progressivamente mais limitados, assim como as pausas para 

alimentação e repouso. A responsabilidade com o transporte de dezenas ou centenas de vidas 

se sobrepõe a demandas como atenção dispendida no tráfego e nas condições de conservação 

das vias, embarque/desembarque de passageiros, deslocamentos de outros motoristas e as 

condições de funcionamento do veículo, resultando em um estado permanente de tensão e 

desgaste físico e mental que se agravam com as excessivas horas extras de trabalho. A falta de 

reconhecimento financeiro e social advindos de empregadores e passageiros é recompensada, 
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naqueles rodoviários que identificam na atividade mais que sua subsistência financeira, por 

um sentimento de gratificação e cumprimento de uma missão social. 

As transformações da atividade ao longo dos anos são percebidas e vivenciadas de 

modos distintos. Conquanto que o processo de trabalho tenha se tornado altamente 

padronizado e repetitivo, limitando a autonomia dos rodoviários, sobretudo, graças a 

mecanismos de vigilância (tacógrafos, câmeras de vídeo, fiscais e órgãos reguladores), as 

condições instrumentais de trabalho evoluíram, os veículos se tornaram ergonomicamente 

mais seguros, sindicatos (ainda que polêmicos) se organizaram em busca de acordos 

coletivos. Por outro lado, as relações de trabalho estabelecidas com o público tem acarretado 

um crescente sentimento de vulnerabilidade atrelado ao risco de vitimização entre os 

rodoviários semi-urbanos e intermunicipais, enquanto para os rodoviários interestaduais (e 

intermunicipais de linhas de longa distância) a vitimização é perpetrada por desconhecidos e 

percebida como à parte das relações de trabalho, uma problemática de segurança pública.  

A distribuição desses delitos, longe de ser aleatória, concentra-se em áreas próximas a 

urbanizações e povoados, o que, se por um lado facilita a rápida ocultação/dispersão rápida de 

bens subtraídos, por outro, implica na necessidade de locais protegidos de olhares 

indesejados. Os hotspots seriam, então, locais de alta concentração de roubos em decorrência 

das oportunidades oferecidas pelas vantagens ecológicas e contextuais para o crime. Na 

ausência de vantagens ecológicas para a abordagem, como por exemplo, vias acidentadas e 

aclives que atuam como redutores de velocidade do veículo, as condições ambientais são 

artificialmente manipuladas com a utilização de barreiras móveis (como veículos e cavalos), 

afim de aproveitamento máximo do ambiente amplo de vantagens para os ofensores.  

Com respeito à distribuição e frequência dos roubos, observou-se uma tendência de 

aumento de incidência em períodos de ampliação na oferta de oportunidades de maior 

rentabilidade aos autores das ações. Ou seja, em períodos que antecedem feriados festivos 

nacionais ou regionais de grande impacto econômico, quando os passageiros se deslocam em 

viagens de lazer e negócios transportando valores maiores que em outros períodos. De modo 

semelhante a outros mercados informais, formais, legais e ilegais, nos roubos a ônibus nota-se 

a existência da lógica comum de mercado, onde sua manutenção depende da demanda de 

oferta de bens. Os produtos obtidos nos roubos, além de destinados ao uso pessoal, seriam 

moeda de trocas em mercados informais e ilegais a que os ofensores tem acesso e/ou 

dominam. Não obstante, os roubos não seriam atividades exclusivas e isoladas empenhadas 

por parte de seus autores, pertencentes a redes criminosas. 



226 
 

 

As evidências deste estudo permitem afirmar que os roubos nas estradas baianas são 

habituais e seus atores e scripts, heterogêneos. Nas linhas de curto deslocamento, que mais 

comumente cobrem a região metropolitana de Salvador, os assaltos são praticados por 

ofensores armados e embarcados como passageiros comuns ou que se aproveitas das paradas 

para embarques/desembarques para praticar o roubo. O saque concentra-se nos pertences 

levados pelos próprios passageiros e rodoviários, raramente há o desvio do veículo de sua rota 

original, e quando este ocorre, parece ser utilizado para viabilizar a fuga dos assaltantes e 

prolongar a duração do evento, com finalidade de ampliar o saque aos passageiros. 

Ocasionalmente os assaltantes se deparam com opositores armados dentro dos veículos, 

desencadeando confrontos que resultam em feridos e mortos; as detenções são raras, a 

precisão dos disparos deflagrados pelos chamados “justiceiros” é apontada como indicador da 

atuação de vigilância e policiamento profissionais. Em regiões do interior do estado, nos 

assaltos em linhas semi-urbanas as ações se repetem de modo semelhante à região 

metropolitana, o que aponta para a penetração e reprodução desses scripts em outros espaços. 

Nas linhas de longa distância, onde os valores e os bens transportados pelos 

passageiros tendem a ser mais expressivos financeiramente, observam-se ações mais 

complexas perpetradas por grupos obrigatoriamente armados que interceptam o veículo. O 

roubo simples evolui para o roubo com confinamento forçado, com o sequestro do veículo e 

seus ocupantes. As relações estabelecidas pelo grupo de ofensores com passageiros e com 

rodoviários diferenciam-se nas expectativas, atribuições e responsabilização direcionadas aos 

rodoviários, quando comparadas às direcionadas aos passageiros. A interação tripartida, onde 

o primeiro contato é estabelecido com o rodoviário, visto como alvo/vítima instrumental, se 

coloca logo na definição de situação de roubo, com o deslocamento forçado da autoridade dos 

rodoviários para os ofensores. A partir da invasão do veículo os passageiros, alvos principais, 

são inseridos no frame partilhado de roubo. A destituição ilegítima da autoridade do 

rodoviário ressignifica o sentido de responsabilidade coletiva experienciado por eles, se antes 

zelavam e eram responsáveis pelo transporte seguro dos passageiros, durante os roubos 

sentem-se responsáveis tanto pela conduta dos passageiros em relação aos ofensores, quanto 

pelas ações desses últimos e, portanto, assumem negociações a fim de reduzir oposições e 

agressões, papel este que redimensiona a experiência de vitimização em decorrência da 

responsabilidade incorporada.  

Nota-se uma complexa organização social do roubo onde ações previamente 

estruturadas e papéis definidos são regulares, a composição do grupo é hierárquica e sua 

transformação ao longo do tempo, lenta e gradual. As evidências apontam como uma das 
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transformações mais recentes o crescente emprego de disparos de arma de fogo contra o 

veículo, antes da expressão de qualquer reação de oposição, assim como a prática de obrigar 

os passageiros a se despirem; a vitimização por roubos assume contornos antes raros. Nessa 

perspectiva, nos roubos com confinamento coletivo forçado, no dinamismo das interações 

estabelecidas entre ofensores e vítimas solidifica-se a acumulação social da violência.  

Junto às vantagens ecológicas, ao alvo atraente e ofensores capazes e motivados 

encontra-se outro elemento necessário para a consumação bem sucedida do roubo: a ausência 

ou insuficiência de guardiões capazes de prevenir os roubos. As forças de policiamento locais, 

com exceção de quando mobilizam esforços conjuntos em raras ações interinstitucionais, 

carecem de recursos humanos e instrumentais para ações contínuas e amplas de combate e 

prevenção aos crimes, de modo que as quadrilhas e grupos, quando desarticulados, meses 

depois se reestruturam. O caráter crônico desses eventos lança aqueles que estão expostos a 

sua frequência em uma encruzilhada onde devem, de acordo com suas possibilidades e 

recursos, eleger defesas possíveis, como evitar a situação de risco, ou seja, abandonar o 

trabalho ou seguir convivendo com o risco e suas implicações. 

Por conseguinte, as limitações na autonomia para estruturar as próprias defesas e 

alterar suas atividades rotineiras os levam a mobilizar um conjunto de práticas defensivas 

diversificadas: o mapeamento de sinais de risco, evitando o acesso de passageiros vistos como 

suspeitos ao interior do ônibus, camuflagem das características do alvo – desligando o painel 

luminoso que anuncia o destino da viagem, simulação de panes no veículo, entre outras. 

Como resultado desta junção de defesas institucionais e pessoais, observam-se sutis e 

graduais alterações na perpetração desses crimes, que em lugar de serem extintos, migram 

para áreas geográficas ou linhas, ou retornam para as mesmas regiões, tão logo as defesas 

tenham sido deixadas de lado ou passem a ser consideradas superáveis pelos ofensores. De 

modo que, identificam-se na distribuição e concentração dos roubos a ônibus interurbanos em 

hotspots e dangerous hours, alvos preferenciais e modus operandis distintos, indícios de 

regularidades nas atividades rotineiras dos alvos e suas defesas e monitoração destes fatores 

por parte dos ofensores.  

Os achados deste estudo sugerem que os roubos a ônibus em estradas se perpetuam 

pela confluência de condições de possibilidades distribuídas ao longo das rotas desses alvos 

para os ofensores nos diferentes tipos de viagens, apontando para a adequada capacidade 

explicativa da teoria das atividades rotineiras (FELSON, 1994) e teoria das vantagens 

ecológicas (ST. JEAN, 2007). As defesas desenvolvidas por Felson, no entanto, parecem 
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limitadas para compreender a interatividade das práticas defensivas, especialmente nas 

situações de vitimização coletiva e tripartida.  

A vitimização por roubos a ônibus em rodovias é um evento extremo em diferentes 

dimensões: trata-se de um tipo de violência predatória pouco encontrada em países 

desenvolvidos; embora exista há mais de quarenta anos e tenha scripts e hotspots conhecidos, 

ainda não há defesas ou compromisso suficientes e capazes de coibi-los, havendo indícios de 

interesses contrários ao sucesso de tais defesas, originados em laços de cumplicidades de 

membros de instituições policiais com grupos criminosos; ainda que seja uma vitimização 

coletiva e crônica, com graves impactos sobre as vítimas e sem limites de níveis de violência 

expressiva empregada pelos ofensores, as vítimas não são reconhecidas como tais, sendo 

tratadas com negligência e omissão, o que em parte é explicado pela naturalização desses 

eventos.  

Enfim, a continuidade, formas e efeitos encontrados dos roubos a ônibus é resultado 

da relação entre poder e impotência dos atores direta e indiretamente envolvidos na interação, 

decorre de oportunidades sócio-estruturais que afetam diferentes grupos sociais, tornando-o 

um problema social que transcende as esferas de saúde e segurança. E, enquanto essas 

oportunidades permanecerem disponíveis, a vitimização por roubos continuará um risco 

cotidiano para rodoviários e usuários do transporte rodoviário baiano, como resultante de um 

contexto macroestrutural favorável a perpetração de crimes predatórios, da existência de redes 

criminosas articuladas e instrumentalizadas para lograr êxito em suas ações, de um sistema de 

justiça criminal, bem como dispositivos e forças de prevenção e controle insuficientes e 

ineficazes. 
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APÊNDICES 

 

1 - Roteiro de entrevista: Vitimização 
 
Nº:__________   Data: ___/___/____ 
Início:______    Término:______      Local de produção dos dados:____________ 
 

 
Nome:                                                                                                                  Idade 
Religião:                         
Endereço  
Rua/Av.                                                                                            No:   
Bairro: _____________________________ Telefones: 

Cor: Negra (  )       Branca (  )         Parda (  )        Outros(  ) _____________________ 

Escolaridade     
1a a 4a Série (  )___     5a a 8a Série (  )___    2o Ensino médio incompleto(  ) ___ 

2o Ensino médio completo (  )    3o Grau Incompleto (  )   3o Grau Completo (  )________ 

Empresa:                                                 Função:                        Início: 
Tempo de profissão:            

OBS: 
 
 
 
1. Processo de trabalho 
1. Há quanto tempo trabalha nessa linha? Como você a avalia em termos de segurança: 

condição das vias e assaltos? 
 
2. Vitimização 
1. Você já sofreu algum assalto durante seu trabalho? Como aconteceu ? 

a. Modo de abordagem dos assaltantes 

b. Local, horário, circunstâncias, condições das vias, destino da viagem e características do 
veículo. 

c. Características do(s) autor(es). 

d. Passageiros e rodoviário(s) foram roubado? O que foi levado? 

e. Comportamento dos passageiros e motorista/cobrador durante e após o assalto. 

f. Desfecho: Quando o assalto terminou a quem pediu ajuda? 

g. Procurou a delegacia? Onde? Como foi atendido? Quanto tempo precisou ficar na 
delegacia? 

h. Como você se sentiu dando informação à polícia sobre o(s) assaltante(s)? 

i. Você continuou a viagem ou foi substituído? 
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j. Sentimentos/sensação durante o evento (como se sentiu, o que pensava). 

k. Danos/sensações/ sentimentos depois do assalto. 

l. Mudanças ocorridas em decorrência do assalto. A empresa tomou conhecimento do 
assalto, o que foi feito e como se sentiu? 

2. Você tem conhecimento de algum motorista que tenha sofrido assalto? E de rodoviários 
que tenham tido problemas de saúde/psicológico por conta de assalto? 

 

3. Como avalia as condições de segurança desta linha/itinerário que está fazendo? Quais as 
linhas que você ou seus colegas acham mais perigosas? Porque? 

 

3. Defesas 

1. Você adota algum procedimento de segurança para evitar assaltos? Quais? Quais as 
vantagens e desvantagens desses procedimentos? 

 

2. A empresa adota procedimentos para prevenir assaltos? Quais? Como avalia os resultados? 

 

3. Em caso de assalto, quais são as orientações de como proceder durante e após o assalto? 
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2 - Roteiro de entrevista: Condições de Trabalho 
 
Nº:__________   Data: ___/___/____ 
Início:______    Término:______      Local de produção dos dados:____________ 
 

  
Nome:                                                                                                                  Idade 
Religião:                         
Endereço  
Rua/Av.                                                                                            No:   
Bairro: _____________________________ Telefones: 

Cor: Negra (  )       Branca (  )         Parda (  )        Outros(  ) _____________________ 

Escolaridade     
1a a 4a Série (  )___     5a a 8a Série (  )___    2o Ensino médio incompleto(  ) ___ 

2o Ensino médio completo (  )    3o Grau Incompleto (  )   3o Grau Completo (  )________ 

Empresa:                                                 Função:                        Início: 
Tempo de profissão:            

OBS: 
 
 

 

1 Processo de trabalho 

Como é a rotina de trabalho? (como inicia o trabalho, os procedimentos operacionais, pausas, 
escala) 

 

Como é sua relação com os colegas? E com os superiores? 

 

Quais são os aspectos de realização/satisfação no trabalho como motorista de coletivos?  

 

E quanto os fatores que geram estresse, irritação e insegurança? Quais seriam eles? 

 

2 As anomalias e os acidentes.  

Você já esteve envolvido ou sofreu situações de anomalias (problemas com passageiros, 
condições adversas do veículo ou da estrada, assaltos) ou acidentes? 

 

Você se sente seguro no seu trabalho? Por quê? 
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3 - Quadro 3: Perfil sociodemográfico dos rodoviários entrevistados 
 

Nome Idade Escolaridade Cor80 
Estado 
civil 

Função 

Tempo 
de 
profissão 
(anos) 

Modalidade de 
viagem 

Manoel 33 ensino médio parda casado cobrador 9 
interm* Salvador - 
Alagoinhas 

Luiz 38 ensino médio branco NI81 motorista 14 
interest** 
Salvador-Aracaju 

Silvio 37 ensino médio parda casado motorista 13 
interm* 
Salvador-Camaçari 

Lúcio 61 ensino fund.82 branca casado despachante 34 NA83 

Rubens 43 
ensino fund. 
incompleto 

branca NI cobrador 13 
interm* 
Salvador-Camaçari 

Geová 38 
ensino fund. 
incompleto 

branca NI motorista 18 
interm* 
Salvador-Camaçari 

Cristiano 40  ensino médio parda solteiro motorista 16 
interm* 
Salvador-Camaçari 

Nunes 23 
ensino médio 
incompleto 

negra solteiro despachante 2 NA 

Armando 44  ensino médio branca NI motorista 16 
interest** 
Salvador-Goiânia 

Ênio 46 ensino médio branca NI motorista 19 
interest** 
Salvador –Petrolina 

Antônio 36 ensino médio parda casado despachante 6 NA 

Alex 39 ensino fund. branca casado motorista 10 
interm* comercial 
Salvador-Brejões 

Davi 34 ensino médio branca NI motorista 12 
Interm* diversas 
linhas 

Nelson 37 ensino médio branca NI motorista 12 
interm* 
Salvador–Simões 
Filho 

Cesar 49  ensino médio negra casado motorista 29 
interm* executivo 
Salvador – Extremo 
Sul  

Renato 48  
ensino médio 
incompleto 

branca casado motorista 30 
interm* executivo 
Salvador – Extremo 
Sul e Norte  

Nicolas 43 ensino médio parda casado motorista 20 
interm*executivo 
Salvador – extremo 
sul e norte do estado 

Cláudio 47 ensino médio parda 
separad
o 

motorista 25 
interm* executivo 
Salvador – extremo 
sul e norte do estado 

Milton 47 ensino médio branca casado motorista 24 
interm*/interest** 
executivo Salvador 
–Seabra -Brasília 

Joel 35 ensino médio branca casado motorista 7 
Interm* 
Salvador-Camaçari 

José 34 ensino médio parda casado motorista 12 interm* 

                                                           
80 As categorias Parda e Negra foram agrupadas em Afrodescendente. 
81 NI - Não informado. 
82 Fundamental 
83 NA - Não se aplica. 
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Bruno 23 ensino médio branca NI 
despachante 
s 

1 NA 

Mônica 37 ensino médio negra NI cobrador 8 interm* 

Igor 47 ensino médio parda NI motorista 27 interm* 

Élio 35 ensino médio parda NI motorista 12 interm* 

Giovane 41 ensino médio parda casad despachante NI NA 

Wilson 42 ensino médio branca NI motorista 11 interm* 

Daniel 24 
superior 
incompleto 

branca NI motorista 3 interm* 

Carlos 35 
superior 
incompleto 

parda casado motorista 5 interm* 

José 55 ensino fund. branca NI motorista 32 interm* 

Paulo 52 ensino fund. branca NI motorista 35 interm* executiva 

Leonardo 31 ensino médio branca NI motorista 5 interm* comercial 

Ezequiel 35 ensino médio parda NI motorista 4 interm* comercial 

Ricardo 54 ensino fund. branca NI motorista  36 interest* 

Ciro 49 ensino fund.  branca casado motorista 13 
interest* 
Salvador Petrolina –
Juazeiro 

Emílio 40 ensino médio parda NI motorista 14 interest* 

Luciano 36 ensino médio branca NI 
motorista 
instrutor  

7 NA 

Jacson  56 ensino fund. branca NI motorista 22 interm* 

Marcos  28 ensino médio negra NI motorista 5 
interm* 
Salvador-Paulo 
Afonso 

Danilo 21 ensino médio branca NI despachante 1 NS 

Adelson 40 médio parda NI motorista 8 interm* 

Emerson  38 
superior 
incompleto 

parda NI motorista 15 
interm* 
Salvador – Serrinha 

Roger 35 
superior 
incompleto 

parda NI motorista 15 interm* 

Sandro 30 ensino médio parda NI motorista 9 
interm* 
Salvador-Camaçari 

Rildo 44 ensino médio negra NI motorista 19 
interm* 
Salvador -
Alagoinhas 

Gabriel 40 ensino fund. branca NI motorista 23 interm* 

Mariano 46  ensino fund. parda NI motorista 21 interm* 

Roberto 45 ensino médio parda NI motorista NI interm* comercial 

Pedro 37 ensino médio parda NI motorista NI interm* comercial 

Maurício 52 ensino fund. negra NI cobrador 10 interm* comercial 

Batista 48 ensino fund. negra NI motorista 17 interm* comercial 

Marcelo 40 ensino médio branca NI motorista 1,4  interm* comercial 

Clara 37 ensino médio parda NI cobradora 5 interm* comercial 

Osmar 48 ensino médio branca 
separad
o 

ex motorista/ 
atualmente 
despachante 

13 NA 

George 28 ensino médio negra casado 
motorista 
plantonista 

1 interm* comercial 

Jean 54 ensino médio negra casado despachante 1,4 NS 

Fábio 34 ensino médio negra casado despachante  1 NS 
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Tânia 28 ensino médio negra casada cobradora 5 interm* comercial 

Jaqueline 33 ensino médio negra casada cobradora 5 interm* comercial 

Ronei 46 ensino médio branca casado motorista 25 
interm* Salvador-
Juazeiro 

*Itinerários dentro do estado, entre municípios 
**Itinerários que transpõem limites do estado 
*** Não se aplica. 
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4 - Quadro 4: Perfil sociodemográfico dos passageiros entrevistados 
 

Identificação Nome Idade Escolaridade Cor Profissão 
Modalidade 
De viagem 

1 N. Helena 35 superior negra professora 
interm* executivo  

e comercial 

2 O. Elis 25 superior branca professora 
interm*executivo e 

comercial 

3 D. Frederico 28 
fundamental 
incompleto 

parda usineiro interm*comercial 

4 J. Andrei 26 superior amarela programador 
interest** 
executivo 

5 R. Flávia 25 ensino médio branca vendedora 
interest** 
executivo 

6 O. Odair 54 ensino médio amarela mecânico 
interest** 
executivo 

7 S Marina 53 ensino médio amarela dona de casa 
interest** 
executivo 

8  M. Kátia 27 superior branca professora  interm* comercial 

9 L. Lorena 23 
superior 

incompleto 
branca estudante interm* comercial 

10  J. Nelma 44 
ensino 

fundamental 
negra dona de casa interm* comercial 

11 C. Judite 50 
ensino 

fundamental 
branca dona de casa interm* comercial 

12 V. Ana 25 
superior 

incompleto 
branca estudante interm* comercial 

13 L. Lúcia 35 ensino médio branca comerciária 
comercial Salvador 

Paulo - Afonso 

14 C. Adriano 28 superior negra psicólogo interm* comercial 

 
*Itinerários dentro do estado, entre municípios 
**Itinerários que transpõem limites do estado 
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5 - Questionário Roubos a ônibus intermunicipais e estaduais 

 
 
 
 

 
Pesquisadora: Silvia Viodres Inoue      silviaviodres@yahoo.com.br 
Orientador: prof. Dr. Eduardo Paes Machado 
 
Prezados senhores 
Este questionário é parte de uma pesquisa de doutorado sobre roubos a ônibus 
intermunicipais/interestaduais nas estradas baianas. Ao respondê-lo considere as estradas que 
estão sob o domínio de sua delegacia ou sub-delegacia. A sua identificação é opcional. 
Gratos pela colaboração. 
 
1. Nome:                                                                                               
2. Função:                                     tempo na função:                e-mail: 
3. Delegacia ou sub-delegacia em que atua: 
 
4. Como você avalia as condições da malha rodoviária estadual? Explique. 
 
 
 
 
 
 
5. Como você avalia as condições da malha rodoviária federal? Explique. 
 
 
 
 
 
 
6. Como você avalia a colaboração da Polícia Militar na fiscalização das estradas? Há 
diferença em relação a estradas federais e estaduais? 
 
 
 
 
 
7. Quais os problemas policiais mais frequentes nas estradas de sua delegacia? 
 
 
 
 

 
Universidade Federal da Bahia - Ufba 

Instituto de Saúde Coletiva - ISC 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
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8. Nos últimos três anos o número de roubos a ônibus intermunicipais/interestaduais nos 
veículos executivos/luxo: (  )diminuiu      (  )aumentou        (  )se manteve       
          (  ) não sabe Informar 
 
9. Nas estradas que compreendem sua delegacia têm ocorrido roubos a ônibus? 
a- (  ) Não. Explique. 
 
 
 
b- (  ) Sim. Como é o modus operandi dos assaltantes? Há diferenças entre roubos a ônibus 
executivos, luxo e comerciais?  
 
 
 
 
b1- Quais fatores favorecem a ação de assaltantes? 
 
 
b2- Quais as características dos assaltantes (idades, escolaridade, procedência)? 
 
 
b3- Que métodos são empregados para reprimir os roubos? 
 
 
 
b4- Como você avalia os resultados desses métodos de repressão? 

 
 
 
 
9- Como você avalia a colaboração da Polícia Civil em relação a registro de ocorrências, 
investigação e indiciamento de suspeitos? Explique. 
 
 
 
 
 
10- Que medidas você recomenda para aumentar a eficácia da repressão de roubos a ônibus? 
 
 
 
 
Este espaço é reservado para você fazer sugestões ou acrescentar informações que considera 
importantes. Obrigado! 
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6 - O Desenvolvimento da Rede Rodoviária na Bahia 
 

O desenvolvimento das rodovias baianas teve início com a criação do Departamento 

de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA84 em 1917 (SOUZA FILHO, 2006) 

motivado pela necessidade de estradas de rodagem que ligassem centros produtores a 

mercados consumidores ou a estradas de ferro, rios navegáveis e portos (ZORZO, 2000). No 

mesmo ano de criação do departamento foi aprovada a primeira legislação para construção de 

rodovias no estado, no ano seguinte teve início a construção da ligação entre Salvador e Feira 

de Santana (BR-324, com 143 quilômetros).  No final da década de 20 (1929) o último trecho 

da ligação foi concluído (ZORZO, 2000), um ano após a inauguração da rodovia Washington 

Luís que interliga a cidade do Rio de Janeiro à Petrópolis, a primeira rodovia pavimentada do 

Brasil (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT, 2006). A BR-324 foi a 

primeira estrada de rodagem moderna da Bahia, desde sua origem é a principal ligação 

terrestre entre a capital baiana e o sertão (ZORZO, 2000).  

O transporte rodoviário entra nas agendas oficiais governamentais nos anos 1920 

quando no Governo Washington Luís são feitos os primeiros investimentos em infraestrutura 

rodoviária. Os primeiros automóveis são importados dos Estados Unidos para fazer conexão 

com a rede ferroviária no interior, as estradas em que passavam carros de bois precisaram ser 

estruturadas para suportar o aumento dos fluxos de caminhões (PEREIRA; LESSA; 

CARDOSO, 2008).  

O Governo de Washington Luís assume a política “governar é abrir estradas” 

priorizando a construção de rodovias com a criação do Fundo Especial para a Construção e 

Conservação de Estradas de Rodagem Federais (decreto 5141 de 05/01/1927) (PEREIRA; 

LESSA; CARDOSO, 2008). Apesar da criação do fundo e do interesse despertado pelo setor 

privado “o transporte rodoviário foi considerado precário e desenvolvia-se de forma paralela 

ao sistema ferroviário até meados dos anos de 1950” (PEREIRA; LESSA ; CARDOSO, 2008, 

p. 2). 

Nos anos 20 o sistema ferroviário começa a perder a concorrência para o sistema 

rodoviário, a queda de preços dos produtos agrícolas motiva os produtores locais a utilizar 

caminhões para escoamento da safra agrícola (SILVA JÚNIOR, 2007). As dificuldades que 

afligiam o setor ferroviário (máquinas e vias sem manutenção) tornaram-no inviável ao 

transporte de longa distância (SOUZA FILHO, 2006). Na década seguinte, com a crise do 
                                                           
84

 A partir do decreto nº 8.271 de 20 de junho de 2002 a sigla DERBA passa a denominar o Departamento de 
InfraEstrutura de Transportes da Bahia e ter como atribuições a construção e a administração dos terminais 
rodoviários, hidroviários e aeroviários do Estado.  
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café, Getúlio Vargas adota uma política econômica de substituição de importações orientada e 

viabilizada pelo planejamento estatal e desenvolvimento de regiões do interior do país 

(ZORZO, 2000). Com a concepção dos Planos Nacionais de Viação investimentos são 

destinados à construção e conservação de estradas de rodagens (PEREIRA; LESSA; 

CARDOSO, 2008; ZORZO, 2000; CNT, 2006). Contudo, “apesar da euforia discursiva, o 

processo de implantação das rodovias foi gradual e de iniciativas isoladas” (ZORZO, 2000, p. 

110) de caráter privado superadas somente no final da década (em 1937) com a implantação 

do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER que em conjunto com o DERBA 

(ZORZO, 2000) assumiu a função organizadora do sistema rodoviário.  

Na década de 1940, diante da escassez de recursos, o governo Dutra cria diretrizes 

para uma política intervencionista na área de infraestrutura (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 

2008) para promover o desenvolvimento econômico; tem origem o Plano SALTE que 

priorizava as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia (SARAVIA, 2004). Embora o 

plano tenha sido implementado de forma fragmentária e abandonado em 1951 (SARAVIA, 

2004), a fim de propiciar a distribuição e integração do sistema produtivo foram construídas a 

ponte no Rio São Francisco entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), as rodovias Rio – Bahia e 

Presidente Dutra entre Rio de Janeiro - São Paulo (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). 

Foi também por iniciativa privada que teve origem o transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros na Bahia em meados da década de 40 (SOUZA FILHO, 2006). 

Nas viagens entre a capital e municípios do Recôncavo Baiano eram utilizados veículos 

compostos por carrocerias (madeira ou chapa) construídas no interior do estado implantadas 

sobre chassis de caminhões americanos (muitos eram sobras da II Guerra Mundial), como 

parte da adaptação os veículos também recebiam bancos de madeira (SOUZA FILHO, 2006). 

O reconhecimento formal das primeiras linhas pelo governo estadual ocorreu em 1947 

(SOUZA FILHO, 2006). 

Até 1956 a prioridade dos governos era o desenvolvimento econômico nacional, os 

sistemas de transportes para o escoamento da produção eram precários em decorrência do 

péssimo estado de conservação e do pequeno número de rodovias pavimentadas (PEREIRA; 

LESSA; CARDOSO, 2008). É no final dos anos 50 e na década de 60 que o investimento no 

modal rodoviário torna-se prioridade efetiva no país, o Estado desenvolve um modelo de 

planejamento em infraestrutura para atender o processo de industrialização e urbanização 

(PEREIRA, LESSA ; CARDOSO, 2008). Nesse processo de industrialização tem destaque a 

indústria automobilística que influenciou fortemente o projeto rodoviarista (PLÁ; SALIB, 

2003; PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). O modal rodoviário é defendido sob a tese 
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promoção e integração interna da economia brasileira (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 

2008) pelo governo e a classe média e o discurso de que o investimento na construção de 

rodovias era menor do que o requerido na reforma, construção e manutenção das ferrovias 

(PLÁ; SALIB, 2003). 

Com a crescente industrialização um sistema de transporte para escoamento da 

produção e alimentação das indústrias, o desenvolvimento de rodovias tornou-se prioritário 

para os grandes centros produtores. O desenvolvimento desse sistema demandava melhorias 

na infraestrutura de transportes, pavimentação de rodovias (federais, estaduais e municipais) e 

a criação de eixos rodoviários (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). Nesse período, o 

cenário de transportes era composto por uma frota costeira de navios pequenos, obsoletos, 

incapazes técnica e economicamente de servirem ao transporte nacional de cargas ou de 

passageiros. No modal ferroviário a maioria das linhas operava com grandes déficits, uma 

enorme carga para o Tesouro Nacional; com a carência de recursos financeiros, o leito das 

estradas e o material rodante tornaram-se profundamente desgastados nos anos 40 e 50 

(SOUZA FILHO, 2006). Além do sucateamento das máquinas e ferrovias e da implantação da 

indústria automobilística, a mudança da capital nacional para a região centro-oeste fortaleceu 

a demanda por um amplo programa de construção de rodovias (SCHROEDER; CASTRO, 

1996).  

As rodovias representavam a modernidade para a elite brasileira enquanto o modal 

ferroviário se tornava cada vez mais um símbolo do passado (PEREIRA; LESSA; 

CARDOSO, 2008). O efeito colateral da focalização de investimentos na malha rodoviária foi 

a estagnação e o abandono dos transportes ferroviário e hidroviário (CNT, 2006). As ferrovias 

baianas tornaram-se ineficientes para conduzir veículos com segurança e velocidade 

competitivas, como conseqüência enfrentaram um crescente declínio no volume de 

mercadorias transportadas (ZORZO, 2000). A decadência da via férrea e o crescimento da via 

rodoviária resultaram no predomínio do modal rodoviário como principal modalidade de 

transporte do Brasil tanto no transporte de cargas quanto de passageiros, desde então (CNT, 

2006).  

No final da década de 60 e início dos anos 70, nas áreas urbanas, o contingente 

populacional crescia rapidamente, a produção industrial ampliava e as exportações superavam 

recordes, o crescimento das cidades gerava novos desafios que demandavam investimentos 

estatais no setor de transportes (BNDES, 2002). Havia relativa compatibilidade do sistema de 

transportes com as necessidades de crescimento da economia dos setores de bens de consumo 

duráveis. Paralela à implantação da indústria nacional de bens de capital e de insumos básicos 



254 
 

 

tem-se o agravamento do atraso existente na infraestrutura social associado à defasagem na 

infraestrutura econômica (SCHROEDER; CASTRO, 1996).  

Nos anos 1970 o governo de Juscelino Kubitschek dá continuidade à política 

desenvolvimentista e de transporte rodoviário, diminui os investimentos nos outros sistemas 

de transportes, especialmente no setor ferroviário (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). 

No processo de expansão do sistema rodoviário para estimular as regiões menos 

desenvolvidas como as regiões Nordeste, Centro-oeste e Norte são criados: o Programa de 

Integração Nacional – PIN para viabilizar a criação de novos polos agropecuários e industriais 

e interligá-los às regiões mais desenvolvidas do país; e o Plano Rodoviário Federal (Lei nº 

4.592/1964) que identifica toda malha rodoviária federal pelo símbolo BR com uma sequência 

de três números e classifica as rodovias federais brasileiras - em rodovias radiais (centro-

capital federal), longitudinais (norte/sul), transversais (leste/oeste), diagonais (nordeste, 

sudeste, noroeste e sudoeste) - e as rodovias de ligação fazem a interconexão das rodovias 

anteriores (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008).  

Desde meados da década de 60, quando o mercado brasileiro foi aberto às montadoras 

estrangeiras, o setor automobilístico tornou-se uma das principais atividades produtivas e em 

poucos anos o setor cresceu três vezes mais que a média do setor industrial nacional (BNDES, 

2002). Com abertura nacional ao capital estrangeiro, empresas multinacionais se instalaram 

no país e os grandes fazendeiros passaram a produzir para exportação. Nesse período o 

petróleo era um recurso energético fundamental e matéria prima de diferentes seguimentos 

industriais, logo, a constatação de sua finitude gerou a chamada “crise do petróleo da década 

de 70” (SCHROEDER; CASTRO, 1996).  

A crise motivou discussões de diferentes segmentos políticos, técnicos, econômicos e 

ambientais preocupados mais com a capacidade de autossuficiência das fontes de energia do 

que na necessidade remanejamento estrutural do setor de transporte que respondia por grande 

parte do consumo de petróleo (SCHROEDER; CASTRO, 1996). Além da crise do petróleo, a 

extinção dos impostos sobre lubrificantes, combustíveis líquidos e serviços de transporte 

rodoviário em 1988 inibiram as manutenções e reparações necessárias contribuindo para 

degradação da rede rodoviária (KONDO, 2001). A recessão na política estadual baiana para 

estradas se estendeu até 1989 (SOUZA FILHO, 2006). 

Na década de 1980, o Brasil passa por mudanças políticas e econômicas que 

prejudiciais ao investimento nas áreas de infraestrutura de transportes principalmente no setor 

rodoviário (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). Na década seguinte, com a implantação 

da política neoliberal e continuidade da abertura ao capital internacional, o transporte torna-se 
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um instrumento para o processo de desenvolvimento nacional e regional. O governo federal 

adota um novo modelo de gerenciamento: descentraliza a administração das rodovias federais 

repassando-as para os Estados da federação, tornando-os responsáveis em mantê-las 

conservadas através de convênios com o departamento Nacional de Infraestrutura em 

Transportes – DNIT; e repassa rodovias às operadoras privadas e estaduais através de 

concessão rodoviária (PEREIRA; LESSA; CARDOSO, 2008). Nesse período, o governo da 

Bahia lançou dois programas de desenvolvimento do modal rodoviário de interligação 

regional: o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) para criação rodovias 

turísticas como a BA-099 (Linha Verde) que liga o litoral norte da Bahia ao Estado de 

Sergipe; o Programa de Corredores Rodoviários do Estado da Bahia para ligar a nova 

fronteira agrícola da região oeste do estado aos Portos de Salvador e Aratu (SOUZA FILHO, 

2006).  Com a organização do DNER e do DERBA a rede rodoviária pavimentada estadual e 

federal baiana saltou de 550 km em 1960, para 2.085 km em 1970 e em 1990 alcançou 10.325 

km (ZORZO, 2000). 

 




