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[...] mototaxi é filho do desemprego e da recessão. Onde 
predominarem estes quadros, podem surgir formas de ocupação 
como estas. (...) regulamentação e segurança passaram a andar 

juntas e estão se transformando no “calcanhar de Aquiles” do serviço 
Mototaxi (Coelho, 1997). 

 



RESUMO 

 

O processo de reestruturação produtiva provocou várias mudanças no mundo do 
trabalho desde a década de 1970. No Brasil essas mudanças foram mais 
significativas durante os anos de 1990, com a implementação das políticas 
neoliberais e a submissão do país as determinações do FMI e do Banco Mundial. 
Nesse contexto, ganha expressão o aumento do desemprego estrutural e o 
crescimento da informalidade como prática atenuante da falta de emprego formal. 
Na atualidade a atividade de mototaxista tem crescido em municípios de pequeno, 
médio e grande porte do país. Em Caicó/RN, assim como em outros municípios 
brasileiros, esta atividade vem se apresentando como uma alternativa de 
subsistência em face do crescente desemprego. Considerando ser esta uma 
atividade precária e de risco, nos questionamos sobre quais as condições de saúde 
do trabalhador mototaxista no município de Caicó no contexto da precarização do 
trabalho? Qual a percepção que este trabalhador tem acerca do processo saúde-
doença e da relação desta com o seu trabalho? Como se configura o acesso dos 
mototaxistas ao direito a saúde e a previdência social? A pesquisa buscou analisar 
as condições da saúde do trabalhador mototaxista do município de Caicó/RN no 
contexto da precarização do trabalho. Do ponto de vista metodológico o estudo 
trabalhou com a pesquisa documental, a entrevista semiestruturada e questionário 
com questões abertas e fechadas junto a uma amostra da população de 
mototaxistas do município, no período de agosto a setembro de 2013. O resultado 
revelou que estes trabalhadores encontram-se expostos constantemente a diversos 
riscos inerentes à profissão, bem como ao espaço no qual este profissional exerce 
suas atividades, neste caso o trânsito, sendo os acidentes no trânsito e a violência 
urbana um dos maiores riscos identificados pelos mototaxistas no presente estudo. 
 

Palavras-chaves: Precarização do Trabalho. Acidente. Saúde do Trabalhador. 
Trabalhador Mototaxista.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The restructuring process has caused several changes in the workplace since the 
1970s in Brazil these changes were more significant during the 1990s, with the 
implementation of neoliberal policies and the submission of the country's 
determinations of the IMF and World Bank . In this context, expression wins the 
increase in structural unemployment and the growth of informality as a mitigating 
practice the lack of formal employment. At present the activity of mototaxi driver has 
grown in the municipalities of small, medium and large size of the country. In Caicó / 
RN, as well as other municipalities, this activity has been presented as an alternative 
livelihood in the face of rising unemployment. Considering that this is a precarious 
and risky activity, we wondered about which health conditions of workers in the 
municipality of mototaxi driver Caicó in the context of job insecurity? What is the 
perception that this employee has about the health-disease process and its 
relationship to your work? How to setup the access of motorcycle taxi drivers the right 
to health and social security? The research sought to examine the health conditions 
of the workers of the municipality of mototaxi driver Caicó / RN in the context of job 
insecurity. From the methodological point of view the study worked with documentary 
research, semi-structured interview and questionnaire with open and closed 
questions with a sample population of motorcycle taxi drivers of the city, in the period 
August-September 2013 The results revealed that these workers are if constantly 
exposed to various risks inherent to the profession as well as the space in which it 
conducts its business activities, in this case the traffic being traffic accidents and 
urban violence one of the greatest risks identified by motorcycle taxi drivers in the 
present study. 

Keywords: Precarious Work. Accident. Occupational Health. Mototaxi driver worker. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A crise do sistema capitalista desencadeada em meados da década de 1970 

culminou na falência do modelo de acumulação fordista ao mesmo tempo em que 

impulsionou o desenvolvimento do toyotismo e do regime de acumulação flexível. 

Tem-se assim, o aumento da substituição da força de trabalho humano pelas 

máquinas e várias mudanças nas formas de gestão do trabalho no intuito de reverter 

as consequências da crise. 

Os avanços tecnológicos e científicos, seguidos por mudanças nas formas de 

gestão da força de trabalho ampliou o “exército industrial de reserva”1, resultando no 

desemprego de uma grande parcela da população de vários países e no 

crescimento da informalidade.  

Conforme Alves e Almeida (2009), a lógica de recomposição do capitalismo 

com base no neoliberalismo coloca cada indivíduo como “[...] responsável por se 

dotar de estratégias de negociação de suas capacidades de trabalho”. As próprias 

bases sociais do capitalismo lançam boa parte da população a uma “inédita 

disponibilidade” para o mercado de trabalho, a qual na visão de Fontes (2010) 

impulsiona os trabalhadores a seu “próprio empresariamento”, ocultando assim, a 

subalternização do trabalho ao capital, em um novo viés desprovido de direitos.  

Neste sentido, a ideologia dominante procurar iludir o trabalhador, fazendo-o 

acreditar que através de seu esforço ele venha a se tornar dono de seu próprio 

negócio, ideia esta, concebida como a saída ao desemprego, à precariedade, ao 

pauperismo; mas que no fundo compreende uma nova forma de exploração 

capitalista, caracterizada pela individualização do trabalho que conduz o trabalhador 

a sua auto exploração. 

Nos dizeres de Alves e Almeida (2009) tem-se uma nova cultura do trabalho2 

apoiada na “flexibilização” e na exigência da multifuncionalidade do trabalhador para 

                                                           
1
 O exército industrial de reserva compreende a população sobrante oriunda do aceleramento do 

crescimento do capital; sendo um produto da acumulação e uma das condições para que esta se 
efetive. Nos dizeres de Marx: 
Á medida que se implementam inovações técnicas poupadoras  de mão-de-obra, tais ou quais 
contingentes de operários são lançados  no desemprego, em que se mantêm por certo tempo, até 
quando a própria acumulação do capital requeira maior quantidade de força de trabalho e dê origem a 
novos empregos. Assim, a própria dinâmica do capitalismo atua no sentido de criar uma 
superpopulação relativa flutuante ou exército industrial de reserva. (MARX, 1996, p.41) 
2
 Antunes e Pochamann (2007) analisam o processo de “desconstrução” do trabalho, que foi no 

decorrer de três décadas profundamente alterado em suas características e dinâmica de mercado de 
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ser competitivo e ter autonomia profissional; o caminho é o incentivo e a “expansão 

de formas individualistas de trabalho”. E esse processo resulta no crescimento do 

desemprego e na precarização do trabalho. 

Portanto, as medidas adotadas pelo processo de reestruturação produtiva 

baseadas na acumulação flexível geraram sérias consequências para a classe 

trabalhadora; que se expressam pelos regimes e contratos de trabalho mais flexíveis 

(trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado), pelo enfraquecimento dos 

sindicatos, pelo aumento da “superpopulação relativamente disponível” (BEZERRA, 

2010) e pela redução do emprego regular.  

Nesse contexto, o mercado de trabalho busca reduzir o número de 

trabalhadores formais e empregar cada vez mais uma força de trabalho flexível sem 

muitos custos, visto a ausência dos direitos trabalhistas vigentes em relações de 

trabalho.  

Assim, surgem várias atividades econômicas por parte de trabalhadores que, 

“excluídos do trabalho formal”, lançam mão de diferentes artifícios individuais para 

assegurar sua sobrevivência e da sua família. 

Portanto, a incorporação intensiva de tecnologia no mundo do trabalho trouxe 

uma verdadeira revolução nas relações de trabalho e colaborou para o aparecimento 

de novas ocupações; tratamos aqui do caso dos mototaxistas do município de 

Caicó/RN, como possibilidade de geração de renda e subsistência.   

O mototaxi é uma atividade que surgiu e se expandiu pelo Brasil e 

especialmente na região Nordeste na década de 1990, caracterizada pelo transporte 

de passageiros em motocicletas. Neste mesmo período, o mototaxi surgiu no 

município de Caicó em decorrência da carência do sistema de transporte urbano e 

também como meio de subsistência para vários trabalhadores que se encontravam 

fora do mercado de trabalho formal. 

Como podemos perceber, o processo de reestruturação produtiva acabou 

estimulando o crescimento dessas novas ocupações, as quais passam a ser 

funcionais ao conjunto das empresas formais viabilizando o rebaixamento do custo 

da reprodução da força de trabalho, condicionando os trabalhadores a realizarem 

trabalhos precários, sem garantias e sem direitos.  

                                                                                                                                                                                     
trabalho através da mundialização, da reestruturação produtiva, do neoliberalismo aplicado às 
políticas públicas e da desregulamentação do mercado, fato que levou ao aumento do desemprego, 
que é atualmente, estrutural. 



17 
 

Estes trabalhadores compreendem o leque de trabalho informal, caracterizado 

pela presença de trabalhadores desprotegidos no que tange as leis sociais e 

trabalhistas advindas da regulação do trabalho, desenvolvendo atividades em más 

condições, submetendo-se a relações de grande exploração, ou se expondo a toda 

sorte de risco. 

Assim como em outras profissões, a atividade mototaxista também 

compreende diversos riscos que podem gerar o adoecimento e/ou invalidez ou 

mesmo morte desses trabalhadores, além de colocar em risco seus usuários. Esta 

categoria encontra-se totalmente desprotegida frente a situações de adoecimento 

e/ou de invalidez, não estando coberta pela legislação trabalhista por compor o 

amplo leque de trabalhadores informais e “autônomos”.  

É válido salientar que a legislação trabalhista não se aplica ao trabalhador 

autônomo, cujo conceito é encontrado na legislação previdenciária, que o considera 

como segurado de seu sistema: "trabalhador autônomo é a pessoa física que 

exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 

lucrativos ou não" (Lei nº 8.212/91). 

Cabe às políticas públicas sociais enquanto sistema operacionalizador de 

direitos direcionarem o atendimento aos trabalhadores. No caso em apreço, a saúde 

do trabalhador constitui uma área especifica da Saúde Pública que tem por objeto de 

estudo e intervenção as relações de trabalho e saúde.   

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 200, que é 

competência do Sistema Único de Saúde - SUS a execução das ações de Saúde do 

Trabalhador, bem como colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. Neste sentido, o SUS precisa estruturar sua rede de 

serviços para atender as demandas de saúde do trabalhador. Neste sentido, foi 

instituído no ano de 2002 a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador – RENAST, uma rede integrada a rede de serviços do SUS que devem 

estar voltados à promoção, à assistência e à vigilância, para o desenvolvimento das 

ações de Saúde do Trabalhador. 

No ano de 2005 a RENAST foi ampliada e fortalecida via portaria do 

Ministério da saúde no intuito de implementar suas ações e estruturar a rede de 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. 

O município de Caicó é sede de um CEREST regional que vem atuando 

através do desenvolvimento de ações que visam à promoção e prevenção das 
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doenças relacionadas ao trabalho no intuito de promover a melhoria da qualidade de 

saúde e a expectativa de vida do trabalhador.  

A partir da realização de um mapeamento das Atividades Produtivas da 

região (Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, 2009), o CEREST 

identificou os principais riscos inerentes a cada atividade produtiva da região que 

compreende sua área de abrangência (25 municípios da Região do Seridó), e neste 

processo foi também observado o aumento do número de trabalhadores exercendo 

a atividade mototaxistas. Surgiu então, o interesse do CEREST em elaborar um 

projeto de intervenção que buscasse delinear o perfil de adoecimento destes 

trabalhadores. 

Com base nos dados levantados pelo CEREST buscamos aprofundar as 

análises acerca desta questão e realizar um estudo sobre a condição de saúde 

destes trabalhadores, considerando a atividade no contexto da precarização do 

trabalho. 

A opção teórico metodológica é pelo método dialético, que, de acordo com 

Fernandes (2005), permite “[...] perceber com maior precisão as contradições de um 

tempo ainda marcado pela centralidade da categoria trabalho”. Na concepção de 

Minayo (2006), este tipo de abordagem nos possibilita criar instrumentos críticos e 

de apreensão das contradições na linguagem, além de compreender a análise dos 

significados através das práticas sociais, valorizando os processos e as dinâmicas 

de geração de consensos e contradições, nos quais o próprio pesquisador encontra-

se inserido.  

Procuraremos desenvolver um estudo analítico acerca das condições de 

saúde do trabalhador mototaxista do município de Caicó/RN, focalizando os 

aspectos da temática, no contexto social, através de abordagens qualitativas e 

quantitativas. A partir dos dados existentes no CEREST identificamos alguns 

critérios para caracterizar os sujeitos da pesquisa, no intuito de selecionar uma 

amostra significativa da população estudada. 

Com base no quantitativo de trabalhadores cadastrados no Departamento de 

Transporte da Secretaria de Infraestrutura e Obras do município no ano de 2012 

(antes da adequação exigida na nova lei que regulamenta a atividade), 

selecionamos uma amostra (intencional) de 98 mototaxistas, selecionados a partir 

dos seguintes critérios: trabalhadores que atuam a mais de cinco anos na referida 
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atividade, que estão filiados às praças; que trabalham exclusivamente na atividade e 

aqueles que conciliam a atividade de mototaxista com outra profissão.  

A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de questionários com 

questões abertas e fechadas, junto aos mototaxistas e também com o uso de 

entrevistas semiestruturada direcionadas, especificamente, ao representante da 

categoria - o presidente da cooperativa - no intuito de levantarmos dados referentes 

à organização dos mototaxistas, principalmente após a promulgação da nova lei que 

regulamenta a profissão; a um trabalhador mototaxista vítima de acidente de 

trabalho grave 3 , a fim de conhecermos a realidade vivenciada pelo trabalhador 

impossibilitado para o trabalho, bem como sabermos se este trabalhador possui 

vínculo com o INSS e seu entendimento acerca dessa questão; e um representante 

do órgão fiscalizador, responsável pelo cadastro e acompanhamento da 

normatização da atividade para levantarmos dados acerca da fiscalização e 

cumprimento dessa nova legislação. 

A pesquisa foi realizada no ano de 2013 após a aprovação do Comitê de 

Ética4, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

A apreciação dos dados está explicitada nos três capítulos apresentados a 

seguir. No primeiro capítulo foi realizada uma análise acerca da atividade 

mototaxista no contexto de precarização do trabalho a partir da apreciação das 

transformações ocorridas no mundo trabalho após a crise de 1970 e do processo de 

reestruturação produtiva que gerou mudanças significativas no processo produtivo e 

nas relações de trabalho. Também procuramos caracterizar esta atividade no 

município de Caicó, associando suas especificidades à precarização das condições 

do trabalho informal. 

No segundo capítulo discorremos sobre a origem desse tipo de serviço de 

transporte, analisando o seu surgimento e a rápida expansão da atividade no país, 

especialmente na região nordeste. Em seguida discutiremos sobre o processo de 

legalização do mototaxi, enfatizando as mudanças exigidas para o exercício da 

atividade e o pouco conhecimento dos mototaxistas sobre a nova lei. Por fim 

realizamos uma breve discussão acerca da “legalização do informal”, refletindo 

                                                           
3
 Já identificados pelo CEREST através da busca ativa dos casos notificáveis, conforme a Portaria 

nᵒ104 que trata dos casos de notificação compulsória.  
4

 Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética no ano de 2013 sob o CAAE: 
16522113.4.0000.5292. 
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sobre a problemática e suas consequências na vida e na saúde do trabalhador 

mototaxista de Caicó/RN. 

No último capítulo discutimos a inter-relação trabalho-saúde-doença, 

analisando as consequências do dia a dia de trabalho do mototaxista sobre a sua 

saúde. Para tanto delineamos as condições de saúde destes trabalhadores com 

base nos dados levantados pelo CEREST (Centro Regional de Referência em 

Saúde do Trabalhador, 2011) e nas entrevistas que realizamos em nossa pesquisa, 

especificamente com um trabalhador vítima de acidente de trabalho grave. Os dados 

são analisados no contexto da Política de Saúde do Trabalhador, da criação e 

funcionamento do CEREST no município e das dificuldades de reconhecimento 

dessa política por parte dos trabalhadores. Finalizando este capítulo buscando 

analisar a questão do adoecimento e impossibilidade para o trabalho. 

Em síntese, este trabalho compreende uma análise sobre a condição de 

saúde do trabalhador mototaxista de Caicó/RN a partir de uma abordagem 

acadêmica que surgiu em razão da temática de pesquisa do CEREST, um centro 

especializado e de referência em saúde do trabalhador. Essa apreciação expõe a 

condição de saúde do mototaxista como fator importante para a elaboração e 

implementação das políticas públicas, visto ser essa uma atividade pertencente ao 

quadro de atividades informais e encontra-se desprotegida frente a situações de 

adoecimento e/ou de invalidez e não coberta pela legislação trabalhista, 

compreendendo uma problemática de estudo bastante complexa e com múltiplas 

interfaces.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: A ATIVIDADE MOTOTAXISTA EM 

CAICÓ/RN 

 

Mototaxi é um fenômeno urbano e fato social; meio e sistema de 
transporte urbano; modalidade alternativa de transporte e atividade 
econômica e serviço; geração de emprego e de renda; trabalho 
informal e ocupação remunerada; problema viário urbano e questão 
de segurança da população; alteração de valores e mudança de 
hábitos; modificação de comportamentos individuais e coletivos; 
risco, atividade lúdica e até aventura (COELHO, 1997). 

 

 

A atual crise do capital tem como uma das suas consequências à instauração 

de novas formas de gerir e produzir o trabalho, ao mesmo tempo em que a 

exploração do trabalho humano chega ao seu ápice. Na expressão de Mészáros 

(2009), o trabalho regulado vem sendo substituído por diversas formas de 

“empreendedorismo”, “voluntarismo”, “cooperativismo”, formas de trabalho que 

oscilam entre a superexploração e a própria auto exploração do trabalho. A 

exploração do trabalho atinge um gigantesco contingente de trabalhadores. 

Nesse contexto, evidencia-se uma superexploração do trabalho, favorecida 

pelo crescimento dos subempregos, caracterizados principalmente pela redução dos 

salários, terceirização, desregulamentação das leis trabalhistas, e pelo crescimento 

do desemprego. Desta forma, a classe trabalhadora busca desenvolver várias 

estratégias de sobrevivência, a exemplo do trabalho informal, que assume a 

natureza de constituir parte integrante do processo de acumulação, especialmente 

nos setores produtivos, mas também na reprodução da superpopulação relativa.  

Assim, surgem novas atividades, tratamos aqui do caso dos mototaxistas, 

como possibilidade de geração de renda e subsistência em muitas cidades 

brasileiras. 

 

2.1 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NOS DIAS ATUAIS 

 

A atual conjuntura socioeconômica brasileira é afetada pela crise estrutural do 

capital (MESZAROS, 2010) cujo início data do final dos anos 1960, quando  
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[...] as taxas de crescimento, a capacidade do Estado de exercer 
suas funções mediadoras civilizadoras cada vez mais amplas e a 
absorção das novas gerações no mercado de trabalho, restrito já 
naquele momento pelas tecnologias poupadoras de mão-de-obra, 
não são as mesmas, contrariando as expectativas de pleno emprego 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p.103) 

 

Contrariando as expectativas das políticas fiscais e monetárias keynesianas 

do pleno emprego5. Com efeito, a partir da década de 1970, são desenvolvidos pelo 

capital diferentes mecanismos na tentativa de manter a expansão capitalista, 

levando o mundo produtivo a implementar um amplo processo de reestruturação 

baseado na flexibilização nas formas de gestão e organização do trabalho, no 

avanço tecnológico e na adoção de modelos alternativos aos até então utilizados 

(fordismo/taylorismo), dentre os quais se destacou o modelo japonês/toytismo. 

Os avanços tecnológicos e científicos foram acompanhados por mudanças 

nas formas de gestão da força de trabalho, promovendo maiores níveis de 

substituição da força de trabalho humano pelas máquinas e ampliando o “exército 

industrial de reserva”, resultando no desemprego de uma grande parcela da 

população e no crescimento da informalidade.  

Buscando amenizar os efeitos da crise o Estado se retrai no que tange aos 

gastos com as políticas de proteção social, limitando sua responsabilidade social à 

segurança pública e à assistência social aos mais necessitados; abrindo assim, 

espaço para o ideário neoliberal ao adotar medidas restritas de intervenções do 

Estado na economia e estabelecendo novas formas de relações de produção 

através da flexibilização do trabalho.  

Essa flexibilização do trabalho foi estimulada com a adoção do modelo 

japonês (toyotismo) que potencializou a produtividade através do crescimento da 

terceirização, da subcontratação e da informalidade, resultando também no 

surgimento de novas formas de ocupações, as quais passam a ser funcionais ao 

conjunto das empresas formais viabilizando o rebaixamento do custo da reprodução 

da força de trabalho, condicionando os trabalhadores a realizarem trabalhos 

precários, sem garantias e nem direitos.  

Portanto, para restaurar as condições de retomada da acumulação ativa do 

capital, o mundo capitalista mergulha na neoliberalização como ortodoxia econômica 

                                                           
5
 Para um maior aprofundamento acerca dessa temática pode-se consultar BEHRING e BOSCHETTI, 
2011.  
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de regulação política pública, no nível do Estado, que deve intervir no mercado no 

intuito de estimular a acumulação do capital. (HARVEY, 2008). 

Assim, o neoliberalismo foi no período de 1970 a 1990 considerado como 

uma estratégia classista de restauração das condições de acumulação de capital e 

ampliação do poder político e econômico das elites econômicas, através das 

reformas do Estado. 

Mas o neoliberalismo não conseguiu obter êxito por muito tempo; durante a 

década de 1970 o projeto neoliberal teve sua hegemonia, sendo adotado por vários 

governos que visavam reduzir a inflação, a deflação e atingir também as instituições 

representativas da classe trabalhadora; no entanto, em relação à reanimação do 

capitalismo e recuperação do lucro, se mostrou decepcionante, visto a 

desregulamentação financeira ter criado condições propícias para a inversão 

especulativa e não para a produtiva, como ressalta Anderson (apud. SADER, 1995) 

ao elucidar que economicamente o neoliberalismo fracassou.  

No Brasil, esse processo de neoliberalização deslanchou após o governo 

Collor6 (1990/1992), e através do Plano Real no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, em 1994. 

 

O Brasil realizou o seu ajuste estrutural, sobretudo, a partir de 1995, 
seguindo o mesmo padrão neoliberal de outros países de capitalismo 
periférico. O ajuste, em condições submissas, provocou mudanças 
na condição estrutural do trabalho, as quais resultaram no aumento 
da exploração dos trabalhadores. Entre os sinais dessa 
superexploração do trabalho encontram-se o desemprego crônico; o 
aprofundamento da precarização das relações e condições de 
trabalho; o uso intensivo da força de trabalho, combinado com 
métodos e tecnologias avançadas direcionadas para elevar a 
produtividade; a queda da renda média mensal real dos 
trabalhadores e as alterações do perfil e da composição da classe 
trabalhadora. Houve, portanto, o aprofundamento da desestruturação 
do trabalho no país (SILVA, 2011, p.26). 

 

Concordamos com Silva (2011), tendo em vista que o avanço da tecnologia 

solicita cada vez mais profissionais qualificados, ao mesmo tempo em que gera 

maior exploração da força de trabalho no sentido de elevação da produtividade, 

                                                           
6
O neoliberalismo surge no Brasil já no período da Ditadura Militar, como a dilapidação do Estado 

brasileiro, no entanto, teve maior êxito a partir do governo Collor, quando surgiu o “neoliberalismo a 

brasileira”. (ANDERSON, 1995). 
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conduz a mão de obra menos preparada da formalização para a informalidade, um 

processo de mão dupla. 

Essas mudanças geradas pelo processo de reestruturação produtiva, 

juntamente as reformas do Estado (guiadas pelo projeto neoliberal) redundaram na 

redução dos postos de trabalho formais, com o aumento do desemprego de vários 

trabalhadores do núcleo organizado da economia e a sua transformação em 

trabalhadores por conta própria.   

Portanto, as medidas adotadas pelo processo de reestruturação produtiva 

baseadas na acumulação flexível geraram sérias consequências para a classe 

trabalhadora; as quais se expressam pelos regimes e contratos de trabalho mais 

flexíveis (trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado), pelo 

enfraquecimento dos sindicatos, pelo aumento da “superpopulação relativamente 

disponível” (BEZERRA, 2010) e pela redução do emprego regular.  

As próprias bases sociais do capitalismo lançam boa parte da população a 

uma “inédita disponibilidade” para o mercado de trabalho, a qual na visão de Fontes 

(2010) impulsiona os trabalhadores a seu “próprio empresariamento”, ocultando 

assim, a subalternização do trabalho ao capital, em um novo viés desprovido de 

direitos. Tudo isto eivado pela ideologia do autoemprego e do empreendedorismo. 

Neste contexto, a ideologia dominante passa para o trabalhador a ilusão de 

que através do seu esforço ele pode se tornar dono de seu próprio negócio, 

fazendo-o acreditar que poderá concorrer com as grandes empresas capitalistas 

Esse fato gera, o que Alves e Almeida (2009) designam como “novo” tipo de trabalho 

baseado no conceito de “empregabilidade”7. Esta passa a ser concebida como a 

saída ao desemprego, à precariedade, ao pauperismo; trata-se de fato de uma nova 

forma de exploração capitalista, cuja característica fundamental é a individualização 

do trabalho, a qual conduz o trabalhador a ser fiscal de si mesmo, à auto exploração. 

Mas, será a “empregabilidade” a solução para a crise que vem se perdurando 

no mundo do trabalho, desde a década de 1970 até os dias atuais? 

Assim como o capital procurou se reestruturar para contornar mais uma crise 

cíclica que se instalava no processo produtivo, a classe “que vive do trabalho” 

também foi impulsionada a procurar “novos” mecanismos para sua sobrevivência. 

                                                           
7
 A noção de “empregabilidade” se caracteriza como um conceito que transfere da empresa e do 

governo a responsabilidade pelo emprego e o desemprego, para os sujeitos individuais. (ALVES e 
ALMEIDA).  
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Nesse contexto, a informalidade vem se expandido de forma avassaladora, 

estimulada pelo ideário neoliberal, resultando na retração dos direitos sociais e 

trabalhistas até então conquistados nas lutas da classe trabalhadora. 

Desemprego, terceirização, informalidade, precárias condições e organização 

do trabalho, são alguns indicadores da precarização do trabalho no Brasil. Druck 

(2009) ressalta que esse processo de precarização pode ser considerado como um 

“novo” fenômeno, cujas principais características, modalidades e dimensões 

sugerem: 

 

[...] um processo de precarização social inédito nas últimas duas 
décadas, revelado pelas mudanças nas formas de 
organização/gestão do trabalho, na legislação trabalhista e social, no 
papel do Estado e suas políticas sociais, no novo comportamento 
dos sindicatos e nas novas formas de atuação de instituições 
públicas e de associações civis (DRUCK, 2009, p. 55). 

 

De acordo com a autora, esse processo de precarização é considerado como 

um “novo” fenômeno por se sustentar na ideia de institucionalização da flexibilização 

e da precarização moderna do trabalho; portanto, trata-se de uma “reconfiguração 

da precarização histórica e estrutural do trabalho”, justificada pela necessidade de 

adaptação do país à globalização do capital.  

Esse processo vem se generalizando mundialmente, atingindo a todos 

indiscriminadamente (das diferentes regiões, dos mais variados segmentos e 

setores), e suas formas de manifestação diferem em grau e intensidade.  

Como ressaltamos anteriormente, uma das expressões desse processo de 

precarização do trabalho no Brasil é a informalidade, que na visão de Tavares  

 

[...] é apreendida pelo aviltamento ainda maior do trabalho 
assalariado submetido aos processos de terceirização, e pela 
ausência dos direitos trabalhistas vigentes em relações de trabalho 
que têm sido metamorfoseadas em relações mercantis, embora o 
conteúdo das mesmas continue caracterizando a compra e venda da 
força de trabalho (TAVARES, 2004, p. 15). 

 

De acordo com a autora é preciso compreender que o trabalho informal não 

deve ser percebido “apenas” como novas estratégicas de sobrevivência encontradas 

pela classe trabalhadora excluída do trabalho formal; antes de tudo, é preciso 
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atentar-se para a economia informal como uma alternativa adequada ao modo de 

produção capitalista; atividades exercidas sob relações informais diretamente 

ligadas ao processo de acumulação de capital graças aos processos ditos de 

flexibilização que contribuem diretamente na redução dos custos de produção, além 

de se constituir uma estratégia de sobrevivência para uma imensa massa de 

trabalhadores expulsos do mercado de trabalho formal, dentre os quais se 

enquadram os mototaxistas. 

Assim, estudar a informalidade na atualidade é analisar um fenômeno 

moderno, que vem crescendo de forma expressiva na sociedade e que vem 

passando de uma situação provisória de trabalho para geração de renda à uma 

situação permanente de trabalho precarizado e sem garantias sociais.  

Na contemporaneidade, os trabalhos informais não figuram mais como 

marginais aos processos de acumulação, assumem a natureza de atividades 

diretamente integradas e mesmo indispensáveis à acumulação capitalista. Esta 

“nova informalidade” ressaltada por Tavares (2004) refere-se exatamente a 

funcionalidade do trabalho informal ao sistema capitalista, sendo facilitada pela 

flexibilização da produção, através da polivalência do trabalhador. 

E compreende a terceirização, as cooperativas, o trabalho domiciliar, por 

conta própria; e não se trata de algo novo, mas algo existente desde os primórdios 

do capitalismo, que apenas adquire uma nova roupagem na contemporaneidade.  

Portanto, “a informalidade que está sendo difundida se pauta principalmente 

no discurso da autonomia, da independência, da transformação do trabalhador em 

empresário”. (TAVARES, 2004, p.43)  

No entanto, para alguns trabalhadores o trabalho informal se configura não 

apenas como uma estratégia de sobrevivência frente à perda de uma ocupação 

formal, mas como uma opção de vida para alguns segmentos de trabalhadores que 

preferem desenvolver seu próprio negócio para ganharem mais, serem seus 

próprios patrões e terem maior autonomia. Mas essa questão não compreende o 

foco de nossa análise neste momento; apesar de se entrelaçar com nosso objetivo8, 

visto ser diretamente relacionado às condições de trabalho e assim vir a interferir 

nas condições de saúde do trabalhador. 

                                                           
8
 O objetivo da referida pesquisa compreende a analise das condições de saúde do trabalhador 

mototaxista do município de Caicó/RN no contexto da precarização do trabalho. 
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Conforme Tavares (2004) é necessário analisar as transformações 

decorrentes da reestruturação produtiva, as quais redefiniram as relações de 

produção e o modo como os trabalhadores se inserem no mercado de trabalho, 

principalmente o uso flexível do trabalho através de relações informais, ou seja, 

analisar as alterações ocorridas na composição da informalidade, resultantes das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho; visto que a deteriorização das 

condições de trabalho e a intensificação das desigualdades sociais e da pobreza são 

claros indicadores das mudanças que vem ocorrendo no mundo trabalho e nas 

atividades econômicas no âmbito da globalização. 

A informalidade tem como característica principal possibilitar a inserção 

precária no mercado de trabalho, com trabalhadores desprotegidos no que tange as 

leis sociais e trabalhistas advindas da regulação do trabalho, desenvolvendo 

atividades em más condições, submetendo-se a relações de grande exploração, ou 

se expondo a toda sorte de risco.  

A problemática da informalidade não deve ser analisada simplesmente como 

uma questão de regularização jurídica dos contratos de trabalho, Krein e Proni 

destacam a importância de se “[...] pensar o conteúdo das normas que garantam 

alguma proteção social e condições de trabalho dignas” (KREIN E PRONI, 2010, 

p.25). Consideramos que esta questão é ainda mais complexa. 

A regulação pública do trabalho assalariado constitui uma conquista dos 

trabalhadores no contexto da expansão do capital na fase do fordismo, com o 

grande avanço da industrialização, o aumento da produtividade, do consumo e dos 

lucros. 

Em meio ao desenvolvimento do mercado financeiro houve o 

desmantelamento da regulação pública da economia, decorrente da crise instaurada 

nos anos 1970, que redundou no processo de reestruturação produtiva, aumentando 

a taxa de desemprego e ampliando o número de pequenos empregadores e 

trabalhadores autônomos. 

Segundo Baltar (2010, p. 21), “[...] o quadro geral do mercado de trabalho 

indica, [...], a presença de uma imensa população redundante, uma massa popular 

sem lugar claramente definido na economia”. Essa massa de trabalhadores 

“sobrantes”, sem lugar definido na economia formal tem procurado os mais 

diferentes meios de prover sua subsistência e a de seus familiares.  
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Nesta busca surgem novas formas de ocupação, principalmente na prestação 

de serviços, as quais vão delineando a informalidade em sua configuração atual; 

assim como explicita Druck (2009), ao abordar a precarização do trabalho como um 

processo que vem se reconfigurando ao longo do tempo, que estaria passando por 

uma “metamorfose”, assumindo novos contornos em consequência dos processos 

históricos marcados por diferentes padrões de desenvolvimento e lutas dos 

trabalhadores. 

Um marco característico dessa informalidade contemporânea é na elaboração 

de Telles  

 

[...] a precariedade intrínseca à própria atividade dos trabalhadores 
autônomos, muito frequentemente montada em uma extraordinária 
improvisação para mobilizar recursos e aproveitar oportunidades 
(sempre incertas, sempre descontínuas) no mercado (1996, p.88). 

 

Essa precariedade do trabalho vem afetando a organização do trabalho e 

também as relações sociais nas quais se insere, e tem provocado o acirramento das 

desigualdades sociais, além de refletir na saúde do trabalhador. 

Estes trabalhadores não estão “excluídos” apenas dos direitos trabalhistas e 

sociais assegurados graças às lutas históricas dos trabalhadores, encontram-se 

também muitas vezes, a margem da cena política frente à fragmentação coletiva da 

classe e à desestruturação dos sindicatos e associações resultante do processo de 

reestruturação produtiva e da avalanche neoliberal. 

Concordamos com Harvey (2008) ao considerar que o neoliberalismo tem 

gerado o enfraquecimento dos sindicatos e de outras instituições da classe 

trabalhadora por meio do desmantelamento destes órgãos e da individualização do 

trabalhador que fica impotente perante o mercado de trabalho. 

Nesse sentido: 

 

Não se trata de uma gente que está “fora” do mercado e da vida 
social organizada, como se diz muito frequentemente, mas nesse 
lugar que, sem a mediação pública dos direitos e da representação, 
se perde na invisibilidade social (TELLES, 1996, p.95). 

 

Essa organização vem sendo a cada dia, mais fragilizada pelos processos de 

individualização incentivados pelo sistema, pela fragmentação dos trabalhadores, 
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pelo crescente número de trabalhadores autônomos, terceirizados, que 

fragmentados pela condição de trabalho nos quais estão inseridos, acabam isolados 

da condição de classe. 

Porém, a classe trabalhadora enquanto classe em si, não deve se restringir 

aos trabalhadores assalariados que se encontram inseridos no mercado formal, essa 

consciência de que pertencem a uma coletividade deve ser mais ampla do que cada 

categoria profissional e ainda abranger aqueles que se encontram fora desse 

mercado formal, sejam eles autônomos, terceirizados, dentre outros. 

Este fato revela o que Mészáros (2010) explicita como “[...] trágico resultado 

de longas décadas de luta política”, ao referir-se à conformidade de vários 

representantes da classe trabalhadora organizada; classe “espoliada de todos os 

direitos” até então conquistados. 

Concordamos com Lara (2010) no que tange a fragilização da organização 

política dos trabalhadores através das instituições representativas e sindicatos, ao 

avaliarmos que um dos grandes desafios para estas instituições é “pensar do ponto 

de vista coletivo”; ou, como explicita Antunes (2010, p. 27) “é soldar os laços de 

pertencimento de classe existentes entre os diversos segmentos que compreendem 

o mundo do trabalho”, visto que a cada dia cresce a competitividade e a 

individualização nas relações de trabalho. 

Essas mudanças nas formas de organização/gestão do trabalho, no papel do 

Estado e suas políticas sociais, no comportamento das instituições representativas 

da classe trabalhadora, vêm se revelando na reconfiguração da precarização 

histórica e estrutural do trabalho, justificada pela necessidade de adaptação do país 

a globalização do capital. 

No Brasil, a precarização recente do trabalho é entendida como intensificação 

do esforço, desregulamentação dos direitos, redução salarial e perda da qualidade 

do trabalho. Através da flexibilidade o grau de intensidade do trabalho tem sido 

aumentado constantemente, não apenas no que tange ao esforço físico, mas 

também em relação ao fator emocional e intelectual. E esta intensidade não se limita 

ao setor industrial, ela estende-se ao setor de serviços, públicos ou privados, e seus 

efeitos expandem-se para todos os setores da economia. (ROSSO, 2008) 

Tavares (2004) considera que a informalidade, articulada à produção 

capitalista, tem como papel reduzir custos na produção através da não 
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obrigatoriedade dos custos sociais do trabalho formal, desta forma, a informalidade 

seria funcional ao sistema vigente. 

Apesar da precarização do trabalho não ser suficiente para dar conta de 

explicar a classe trabalhadora na sua totalidade, como ressalta Silva (2009), os seus 

efeitos revelam a insegurança e instabilidade, as quais uma grande parcela da 

população encontra inserida, dentre elas, os trabalhadores mototaxistas do 

município de Caicó/RN. 

 

2.2 CARACTERIZANDO A ATIVIDADE MOTOTAXISTA DO MUNICÍPIO DE 

CAICÓ/RN NO CONTEXTO DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O município de Caicó possui atualmente uma população de 62.709 habitantes 

(IBGE, 2010), está localizado na Região do Seridó, distante 267 quilômetros de 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, sendo, no âmbito do estado, um centro 

regional, que influencia à dinâmica comercial e à infraestrutura urbana, abrangendo 

vários municípios que o rodeiam tanto no território potiguar quanto no paraibano. 

Para um melhor entendimento acerca da estruturação do mercado de trabalho 

no município de Caicó, é necessário fazermos primeiramente, uma breve 

contextualização sobre a formação/expansão das atividades econômicas do estado. 

As atividades de maior relevância para a economia do Rio Grande do Norte 

no período colonial foram: o cultivo da cana-de-açúcar na faixa litorânea, a pecuária 

bovina que impulsionou a ocupação do interior do estado e a atividade algodoeira 

que se expande e ganha expressão devido ao fornecimento de matéria-prima para a 

indústria têxtil europeia durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. 

A expansão da cotonicultura9 implantou as bases para o desenvolvimento da 

indústria têxtil no estado e também no município de Caicó, chegando ao seu auge 

nos anos 1950-60, período em que se intensificaram as políticas focadas no 

desenvolvimento industrial, sustentadas pelas ações da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A partir deste período, a influência da 

indústria de transformação na estrutura econômica do estado se consolidou baseada 

principalmente, no crescimento da indústria sucroalcooleira, da construção civil, da 

indústria têxtil, da mineração, dentre outras atividades. 

                                                           
9
 Cultura do algodão. 
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Nos últimos 20 anos o setor terciário passou a gerar a maior parte da riqueza 

e despontou como a principal fonte de ocupação, modificando assim, a estrutura 

econômica do estado; abrindo espaço para atividades como a administração pública, 

comércio e turismo que ganham destaque na economia. 

No município de Caicó o setor terciário também passou a figurar como base 

da economia, contribuindo para o fortalecimento da condição de Caicó como centro 

regional do Seridó potiguar; várias políticas públicas foram voltadas para a sua 

expansão e a dinamização de alguns segmentos industriais que repercutiram sobre 

o comércio e outros serviços, engendrando assim, a reestruturação produtiva do 

município. 

O seu crescimento urbano vem ocorrendo por meio de um processo de 

periferização, tanto do ponto de vista geográfico quanto social. A maior parte da 

população que migra para o município nos dias atuais, em busca, geralmente, de 

trabalho e de melhores condições de vida, instala-se em novos bairros que ficam 

distantes do centro da cidade, ampliando as fronteiras urbanas; muitos desses 

novos bairros são caracterizados pela pobreza e, até mesmo, pela miséria da 

população residente10. 

Com o crescimento urbano surge a necessidade de locomoção da população 

residente nos bairros para o centro da cidade, onde se concentra o comércio e 

muitos postos de trabalho (prefeitura, secretarias, hospitais e postos de saúde, 

bancos, dentre outros), junto ao fato do município ser um polo regional gerando um 

fluxo intenso de pessoas dos municípios vizinhos na cidade e demandando, assim, 

de uma estrutura pública e de serviços como rodoviária, transporte coletivo, etc.  

Cabe a prefeitura a gestão dos serviços de transporte, que de acordo com a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNDU) deve elaborar o Plano de 

Mobilidade Urbana, promovendo assim, o desenvolvimento urbano e a inclusão 

social através de medidas de integração entre transporte e controle territorial. 

No entanto, há no município, segundo dados do IDEMA (2008), apenas três 

empresas que oferecem serviços de transporte coletivo urbano à população, 

compondo uma frota de oito veículos.  

                                                           
10

 As desigualdades e as contradições sociais existentes no município podem ser sintetizadas através 

de dados referentes à renda média mensal de seus moradores, como revela a pesquisa realizada por 
Morais acerca de dois bairros da cidade: “no bairro Penedo (zona leste), a maioria dos moradores 
declarou receber, em 1998, mensalmente, mais de 20 salários mínimos; já no Conjunto Santa Costa 
(zona sul), a maior parte dos moradores declarou não ter renda mensal”. (MORAIS, 1999, p. 304). 
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No município, o único terminal de transporte coletivo existente é a Rodoviária; 

as empresas que realizam o serviço de transporte coletivo urbano utilizam pontos 

estratégicos para embarque e desembarque de seus usuários em diferentes ruas no 

centro da cidade; o estado de conservação destes veículos também é precário, além 

do número ser insuficiente para cobrir toda a área urbana da cidade; favorecendo 

assim, o surgimento de “novas” alternativas de transporte como o mototaxi11. 

Como ressalta Coelho (1997) a deficiência do transporte urbano e a 

necessidade de geração de renda frente à crise no mercado de trabalho vêm 

favorecendo para a expansão do mototáxi; em suas palavras “nas dificuldades e 

crises o homem cria e sempre encontra uma saída”. 

De acordo com o senhor X, mototaxista do município de Caicó/RN, a 

profissão também vem, desde o seu surgimento se beneficiando com o precário 

sistema de transporte coletivo urbano da cidade. 

 

O sistema de coletivo de Caicó é falho, é, os ônibus só funcionam de 
hora em hora, mais ou menos, (...) então, hoje o sistema de mototáxi, 
nós estamos ganhando dinheiro em cima da falha do sistema de, do 
sistema de transporte coletivo (Entrevistado 1). 

 

Segundo o depoimento do senhor X, a falha do sistema de transporte coletivo 

urbano do município impulsionou o crescimento da atividade mototaxista, que teve 

seu surgimento no município no ano de 1997 através da iniciativa de dois cearenses 

que chegaram à cidade e vendo a necessidade da população começaram a oferecer 

o serviço de transporte de passageiros em motocicletas. 

O discurso do entrevistado 1 é bem próximo dos argumentos ressaltados pelo 

presidente da Federação Brasileira dos Motociclistas e Ciclistas Profissionais 

(Febramoto) ao falar sobre o aumento do número de mototaxistas no país. Segundo 

ele: 

 

A categoria nasceu pela deficiência do transporte de qualidade. 
Muitas cidades pequenas só têm essa opção de locomoção. E ainda 

                                                           
11

 A palavra mototáxi constitui um neologismo cunhado no Brasil pela justaposição da palavra moto 
(redução de motocicleta) e da palavra táxi. Um mototáxi torna-se, assim, um tipo de transporte público 
individual, em cuja utilização os passageiros podem escolher o local de embarque ou desembarque, o 
que não acontece com as modalidades de transporte em massa como os coletivos, ônibus e trens 
urbanos, por exemplo; sendo semelhante ao táxi, porém diferenciando-se do mesmo por utilizar uma 
motocicleta em vez de um carro. 
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é um transporte mais barato. Sou nordestino e sei que em muitas 
cidades dessa região, as motos estão substituindo o transporte 
animal (REVISTA MUNDO MOTO, 2010, p. 01). 
 

No tocante a origem desse tipo de serviço no Brasil, podemos elucidar que 

este tipo de transporte surgiu na cidade de Crateús, estado do Ceará, no final de 

1995, ganhando rapidamente espaço em várias cidades do estado, as quais 

adotaram esse sistema como alternativa no transporte urbano. Em pouco tempo 

outros estados também foram aderindo a esse sistema de transporte, se expandindo 

principalmente na região nordeste.  

Na atualidade, esta atividade econômica vem crescendo em várias regiões do 

país; a prática do serviço de mototáxi está presente em 53,9% dos Municípios e 

capitais brasileiras (IBGE, 2010), provavelmente, como uma alternativa de 

subsistência a uma considerável parcela da sociedade face a ausência de 

possibilidades reais de trabalho, juntamente com a ausência de políticas de 

mobilidade urbana. Na Região Norte, 80,4% dos municípios conta com este serviço, 

e a maior proporção chega a 87,6% na Região Nordeste (idem). 

A facilidade de aquisição da motocicleta, o baixo custo de manutenção e a 

economia com combustível, em um contexto de deficiências e/ou mesmo de 

inexistência de transportes coletivos, constituem fatores importantes na criação de 

um ambiente propício para o desenvolvimento de um “serviço alternativo de 

transporte”. Assim, o mototáxi vem possibilitando a ampliação do transporte de 

passageiros em várias cidades do Brasil, operando de forma subsidiária e 

complementar aos sistemas regulares de transporte urbano. 

O município de Caicó possuía até o surgimento da nova regulamentação 

federal, 31 praças12  cadastradas na prefeitura, distribuídas em vários bairros da 

cidade, compreendendo um total de 845 mototaxistas cadastrados. No entanto, esse 

número não corresponde mais a realidade dos dias atuais, após entrar em vigor a 

nova legislação federal que veio regulamentar à atividade. 

No ano de 2009, o presidente Lula sancionou, em 29 de Julho, a Lei n°12.009 

a qual regulamenta o serviço de mototáxi e moto-frete. Essa nova Lei originária do 

Senado Federal estabelece a idade mínima de 21 anos para o exercício dessa 

                                                           
12

 As praças são pontos fixos, na maioria das vezes estabelecimentos locados para servirem como 
ponto de apoio aos mototaxistas (com telefone, água, banheiro, dentre outros).  
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atividade, além da exigência de habilitação por no mínimo dois anos na categoria de 

motos. Vale salientar que o motociclista somente ficará habilitado para exercer as 

atividades de moto-boy, mototaxista e moto-frete após a aprovação em curso do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), o qual ficou encarregado de definir as 

punições para os profissionais que descumprirem a nova lei. 

Desta forma, cada município através da Câmara Municipal procura 

regulamentar a atividade, tendo como base as orientações recomendadas pela Lei 

Federal. Porém, em nossas observações percebemos o não cumprimento de 

algumas das recomendações existentes na legislação, como por exemplo, a 

padronização das motocicletas; bem como notamos a falta de fiscalização da 

atividade por parte dos órgãos municipais responsáveis.  

Segundo o Departamento de Transportes do município a falta de fiscalização 

ocorre devido à falta de recursos humanos nesse setor, conforme o relato do nosso 

entrevistado, o município possui apenas três funcionários encarregados de 

realizarem a fiscalização de todos os serviços de transportes urbanos, dentre eles o 

serviço de mototáxi. 

 

Porque o município ele está sem é (...), não tá dando as condições 
necessárias, porquê?, devido a fiscalização que só, nós só temos 
apenas três fiscais para acobertar tanto os mototaxi, coletivo e táxi; é 
um número insuficiente, precisaria de que, de mais pessoas pra fazer 
esse trabalho, certo?, não dá, só com três não dá pra fazer esse 
trabalho, não. E nós precisamos, (...), é, o transito ainda não é 
municipalizado; para a gente fazer esse trabalho a gente precisa 
também do apoio do terceiro DPRE, que sempre quando a gente 
pede, sempre a gente é bem atendido, certo, esse trabalho, graças a 
Deus eles atende (Entrevistado 3). 

 

No município de Caicó/RN, a profissão de mototaxista foi regulamentada 

através da Lei Municipal nº 4.507 sancionada no ano de 2011, na qual são 

destacados três aspectos básicos: o motociclista, o veículo utilizado para a 

prestação do serviço e a figura das praças. 

Com essa nova regulamentação, constatamos que o número de mototaxistas 

cadastrados na prefeitura foi reduzido após a realização do cadastro individual; dos 

845 cadastrados anteriormente realizaram o cadastro individual apenas 436 

mototaxistas. É válido salientar que existe os “clandestinos”, aqueles trabalhadores 
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não cadastrados na prefeitura, que continuam exercendo a atividade, visto ser a 

fiscalização algo ainda quase inexistente no município. 

No que tange a faixa etária, observamos que maioria dos mototaxistas 

entrevistados encontra-se com idade de 30 a 35 anos, ou seja, 27,6% dos 

entrevistados, e ainda 21,4% tinham entre 36 a 41 anos e 21,4% entre 42 a 47 anos. 

Desta forma, 70,4% dos entrevistados estão numa faixa etária que compreende dos 

30 aos 50 anos; idade que se enquadra na população economicamente ativa, 

conforme demonstra o gráfico de número um. 

 

 

Gráfico 1: Estratificação da população pesquisada por faixa etária 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

No tocante a escolaridade, o gráfico dois nos fornece uma importante 

referência para traçarmos um perfil para a categoria: a baixa escolaridade de quase 

a metade dos entrevistados, 45,9% que possuem apenas o ensino fundamental 

incompleto. Podemos perceber ainda que 30,6% afirmaram ter concluído o ensino 

médio; existindo, ainda, alguns casos isolados de trabalhadores que possuem nível 

superior completo e outros que estão concluindo, como podemos visualizar no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 2: Grau de Escolaridade. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Ao cruzarmos os dados do grau de escolaridade do mototaxistas 

entrevistados com a idade desses trabalhadores, compreendemos que quanto mais 

se avança a idade, diminui os anos de estudo, fato que pode indicar uma redução na 

expectativa de inserção no mercado de trabalho formal nos dias atuais, onde a 

qualificação profissional é um requisito para a garantia de uma vaga. 

A classe trabalhadora não somente fragmentou-se, mas tornou-se 

heterogênea, complexificou-se ainda mais. As mudanças nas formas de gestão e 

organização do trabalho, bem como no processo produtivo, gerou em pequena 

escala, o trabalhador “polivalente e multiprofissional” (ANTUNES, 2010), e do outro 

lado uma massa de trabalhadores precarizados (sem qualificação), que expulsos do 

mercado formal, buscam outros meios para adquirirem o seu sustento. 

Essa realidade é vivenciada pelos mototaxistas de Caicó/RN, pois ao 

perguntarmos aos entrevistados se eles já trabalharam em outras atividades antes 

de se tornarem mototaxistas, a maioria respondeu que sim, cerca de 93,9%; destes 

61,2% trabalharam com carteira assinada, como demonstra o gráfico três. 
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Gráfico 3: Trabalhou com Carteira Assinada. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Dentre as atividades exercidas anteriormente pelos entrevistados, destacam-

se os seguintes setores: comércio, bonelaria, transportes, tecelagem, construção 

civil, dentre outras. Observamos que 44,7% dos entrevistados trabalharam no 

comércio (setor de serviços), sendo que 12,2% trabalharam no setor de bonelaria, 

11,2% no setor de transportes, 7,14% na construção civil e 4,08 na tecelagem. 

Essas atividades correspondem à realidade do município, onde predomina nos dias 

atuais, o setor de bonelaria e o comércio. 

Com base nos dados apresentados, percebe-se que o perfil econômico de 

Caicó não apenas teve um crescimento do setor terciário, mas diversificou os 

serviços prestados, firmando-se como a principal fonte de renda do município. No 

tocante aos serviços ligados a transportes foram contabilizados 138 unidades em 

2009 (DANTAS, PEREIRA e MORAIS, 2010), ano da aprovação da lei que 

regulamenta a atividade mototaxista em nível nacional. Considerando o número de 

mototaxistas cadastrados e “clandestinos” presentes no município, bem como a 

geração de renda que esta atividade tem fornecido a esses trabalhadores, fica 

evidente a relevância do serviço de mototaxi para o município de Caicó. 

Outro ponto importante diz respeito ao tempo em que esses trabalhadores 

estiveram inseridos no mercado formal de trabalho, como revela o gráfico a seguir. 
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Gráfico 4: Durante quanto Tempo Trabalhou nesta outra Atividade. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Estes dados revelam a insegurança do mercado de trabalho formal vivenciada 

por vários trabalhadores em todas as regiões do Brasil e bem mais acentuada nas 

regiões Norte e Nordeste do que nas demais regiões do país. Essa dificuldade de se 

manter inserido no mercado formal ressalta a elevada precariedade encontrada no 

mercado de trabalho, com o aumento da terceirização, do desemprego, do trabalho 

por conta-própria e da informalidade. 

De acordo com os dados do IPEA (2011), entre os anos de 2001 a 2011 

vivenciamos um aumento na taxa de desemprego influenciado pela crise 

internacional, chegando a 1,3 ponto percentual (p.p.) em 2009. No ano de 2011, 

nota‐se uma queda expressiva de 1,8 (p.p.) na taxa de desemprego no país, 

representando uma redução de cerca de 20% relativamente a 2009, no entanto, este 

fato não implica uma maior segurança para o trabalhador, visto que muitos que se 

inserem neste mercado de trabalho estão fragilizados no que concerne aos direitos 

sociais. 

De uma forma geral, as piores condições de trabalho costumam estar 

associadas à informalidade, posto que neste setor a maioria dos trabalhadores não 

possui qualquer proteção da legislação trabalhista ou previdenciária. No caso em 

apreço, apesar dos mototaxistas, após a legalização da atividade, precisar estar 

vinculado à Previdência Social, percebemos que muitos ainda não se inscreveram 
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no INSS e levando em consideração o quantitativo de trabalhadores “clandestinos” 

exercendo a atividade esta realidade pode ser bem mais agravante.  

Este fato demonstra que a situação na qual se encontra os mototaxistas do 

município de Caicó se configura com a realidade do mercado de trabalho do país e 

revela que este, não apenas é pouco estruturado, como também não abrange toda a 

população economicamente ativa, deixando grande parte dos trabalhadores 

excluídos do trabalho formal, vivendo na informalidade, buscando diferentes formas 

de manter sua subsistência.  

Para conhecermos um pouco mais sobre a atividade mototaxista no município 

de Caicó e assim chegarmos a uma reflexão acerca das condições de saúde desses 

trabalhadores, faz-se necessário levantarmos alguns dados referentes ao seu perfil 

socioeconômico. Para tanto, questionamos junto aos entrevistados aspectos 

relacionados não somente a renda, mas também as condições de moradia desses 

trabalhadores. 

Ao perguntarmos qual é o tipo de moradia de cada entrevistado, observamos 

que a maioria dos mototaxistas reside em casa própria, 55,1% dos entrevistados e 

apenas 26,5% pagam aluguel; como demonstra o gráfico de número cinco. 

 

 

Gráfico 5: Tipo de Moradia. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

No entanto essa questão não confirma que esses trabalhadores vivam em 

condições dignas de moradia, com saneamento básico, pavimentação das ruas e 
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casa de alvenaria. Esses dados não foram levantados na nossa pesquisa, visto que 

visamos neste primeiro momento, analisar a condição de saúde do mototaxista do 

município de Caicó/RN no contexto de precarização do trabalho. Uma análise mais 

aprofundada acerca da condição de vida destes trabalhadores pode vir a ser 

realizada posteriormente.  

No que tange ao número de moradores por residência, 59,2% declararam que 

residem na casa de um a três moradores, 38,8% entre quatro e seis e 2,0% mais de 

seis pessoas, como demonstra o gráfico de número seis. Ao questionarmos quantas 

pessoas da família trabalham obtivemos os seguintes dados: 46,9% responderam 

que duas pessoas trabalham (o próprio mototaxista e sua esposa/companheira), 

35,7% respondeu que era o único a trabalhar em sua casa, 12,2% respondeu que 

dentre os moradores da casa três pessoas trabalham e 5,2% respondeu que mais 

de quatro pessoas que residem na casa trabalham. 

 

 

Gráfico 6: Número de Pessoas que Moram na casa . 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Também procuramos saber se estes trabalhadores recebem algum tipo de 

benefício social, aos 98 entrevistados apenas 31,6% recebem benefício, sendo a 

maioria destes, 29,6%, o Programa Bolsa Família13 e 3,0% outro tipo de benefício 

                                                           
13

 O Programa Bolsa Família foi criado para apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito à 
alimentação e o acesso à educação e à saúde. O programa visa à inclusão social dessa faixa da 
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social, como demonstra os gráficos abaixo. Este dado nos revela que estes 

trabalhadores inscritos neste beneficio social compreendem parte da população 

brasileira que se encontra abaixo da linha de pobreza, com renda mensal per capita 

entre R$ 70,01 a R$ 140,00; esta condição não se encontra restrita apenas aos 

trabalhadores informais, mais a vários trabalhadores (formais e informais) que 

necessitam deste auxílio para suprirem suas necessidades básicas; logo, estes 

dados reforçam assim, a ideia de que a atividade tem se consolidado como fonte de 

renda para muitos trabalhadores que, por algum motivo, não conseguem se integrar 

ao mercado de trabalho formal. 

 

 

Gráfico 7: Recebem algum Benefício Social . 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN no Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013 

 

                                                                                                                                                                                     
população brasileira, por meio da transferência de renda e da garantia de acesso a serviços 
essenciais. Em todo o Brasil, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família. 
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Gráfico 8: Tipo de Benefício Social . 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Procuramos levantar esses dados após termos observado no cotidiano alguns 

comentários entre os próprios mototaxistas acerca do acesso ao Bolsa Família, 

principalmente no que tange a inscrição do mototaxista no Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS; questão da renda. 

Para obtermos dados referentes à renda do mototaxista, optamos por 

questionar o número de corridas realizadas durante a semana para termos uma 

média de quanto o trabalhador ganha por mês. Assim, ao multiplicarmos o número 

de corridas pelo valor cobrado nas corridas e consequentemente multiplicarmos 

esse valor obtido por quatro semanas, teremos um valor definido. 

Ao perguntarmos aos entrevistados quantas corridas cada um faz por semana 

observamos que a maioria 40,8% dos mototaxistas fazem em média 100 corridas 

por semana; 10,2% realizam 120 corridas por semana e 7,14% chegam a fazer 200 

corridas por semana. Porem há casos de trabalhadores que chegam a 300 corridas 

por semana, 3,06%, 9,18% realizam 150 corridas e também há aqueles que 

realizam de 30 a 70 corridas por semana, como demonstra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 9: Número de Corridas Realizadas por Semana . 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 

2013. 
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O valor da corrida é tabelado no município; conforme reuniões da categoria e 

aprovação na Câmara Municipal. De acordo com um dos entrevistados:  

 

A tabela nossa foi reajustada de dois e cinquenta para três, bairro 
(...) centro bairro, bairro centro, e como também agora, é, centro (...), 
é bairro a bairro passando pelo centro passou de três pra cinco, 
então esse foi o reajuste, nesses quase cinco anos (...), nesses 
quatro anos nós estamos trabalhando com dois e cinquenta e três; e 
surgiu a necessidade até porque tudo subiu nesse período, 
principalmente a parte de combustível e a manutenção da moto em si 
(Entrevistado 1).  

 

Desta forma, o mototaxista que realiza em média 100 corridas por semana 

tem um ganho mensal de R$ 1.200 reais. Não é um calculo fixo, visto que as 

corridas variam de valor, como ressaltou o entrevistado; bem como o valor das 

corridas intermunicipais.  

Estes dados revelam que o ganho mensal dos mototaxistas encontra-se 

acima do valor recebido pela maioria da população assalariada (que recebe um 

salário mínimo), e neste sentido, esse resultado vai de encontro com a realidade dos 

mototaxistas do Amapá, como ressalta Amoras (2011) ao constatar em sua pesquisa 

que os mototaxistas chegam a uma renda entre o mínimo de R$ 500,00 e máximo 

de R$ 2.200,00 mensais. 

Barreto (2010,) também constatou em sua pesquisa que os ganhos dos 

mototaxistas de Irecê/BA ultrapassam o salário mínimo, visto que 50% dos 

entrevistados confirmaram receber por volta de um salário e meio. Segundo Barreto, 

“a renda dos mototaxistas é uma dos motivos pelos quais eles se submetem ao 

trabalho exaustivo” (Barreto, 2010, p. 7).  

 Como a renda do mototaxista está condicionada ao número de corridas 

realizadas por dia de trabalho, este trabalhador procura permanecer o maior tempo 

possível nas ruas em busca de passageiros para a realização de corridas.  

 Portanto, nessa profissão, ocorre a extensão da jornada de trabalho, na 

medida em que sua remuneração varia de acordo com a quantidade de corridas 

executadas. Desta forma, a permanência destes trabalhadores nas ruas é estendida 

no sentido de auferir uma maior proporção corrida/dia, mesmo que isto exprima uma 

jornada de trabalho superior aos padrões vigentes. 
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 Como explicita Nunes (apud AMORAS, 2011, p. 71), algo comum à atividade 

dos mototaxistas em quase todos os municípios do país e comprovado nas mais 

variadas pesquisas realizadas refere-se à extensão da jornada de trabalho, 

conforme o autor “as jornadas de trabalho são estafantes e extensas; a maioria 

trabalha em média 12 horas por dia durante seis dias da semana na ocupação”  

Em relação às corridas realizadas para outros municípios observamos que a 

maioria dos entrevistados realizam esse tipo de corrida, cerca de 71,4%, como 

podemos ver no gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10: Realiza Corridas para outros Municípios. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013.  

 

Esses dados confirmam a precarização a qual esses trabalhadores estão 

submetidos; precarização essa que pode ser visualizada não apenas nas condições 

de trabalho, mas também na intensificação da jornada de trabalho.  

Uma pesquisa14 realizada pelo CEREST com o objetivo de desenvolver um 

trabalho de promoção à saúde e prevenção as doenças relacionadas ao trabalho 

com os mototaxistas do município de Caicó, buscou identificar os fatores de risco 

associados a esta atividade laboral específica, bem como realizar um levantamento 

                                                           
14

 A pesquisa realizada pelo CEREST (CEREST, 2011) compreende um projeto de intervenção 

intitulado: Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 
Caicó/RN. CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST. Prevenção aos 
Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN. Caicó/RN, 
CEREST, 2011. (Projeto de Intervenção). 
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do número de mototaxistas no município de Caicó que apresentam sintomas de 

doenças, relacionando-as às doenças do trabalho. 

Com base nos dados da referida pesquisa, buscamos analisar a condição de 

saúde do mototaxista do município de Caicó relacionando estes, a precarização do 

trabalho a qual a atividade encontra-se inserida. Estes dados revelaram que grande 

parte destes trabalhadores enfrentam longas jornadas de trabalho, muitos chegam a 

trabalhar os três turnos, como nos revela o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 11: Turnos de Trabalho. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 Estes dados demonstram que as transformações ocorridas no mundo do 

trabalho após o processo de reestruturação produtiva, com o aumento do uso da 

tecnologia e a expansão da substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto não 

implica na concretização das teses do fim do trabalho, mas sim na diminuição do 

trabalho estável e com isso o aumento do trabalho precário. 

 Neste contexto, fazem parte desse trabalho precarizado os mototaxistas de 

Caicó que mergulham na intensificação do trabalho (com o alargamento da sua 

jornada e ritmo de trabalho), na sua auto exploração, na busca de garantir sua 

subsistência e de sua família. Segundo os dados levantados pelo CEREST, o 

número de trabalhadores que trabalham durante os três turnos (manhã, tarde e 

noite) chega a 42,8% dos entrevistados (quase 50% dos entrevistados); fato que 
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revela o quanto estes trabalhadores extrapolam a carga horária de trabalho de 

quarenta horas semanais previstos na legislação trabalhista.  

Dos 57, 2% que responderam trabalhar somente durante o dia, apenas 1% 

destes trabalham somente pela manhã. A maioria dos trabalhadores entrevistados 

trabalham dois turnos, com início de trabalho entre cinco e trinta a seis horas da 

manhã (alguns sem parar para o almoço), finalizando o dia de trabalho no início da 

noite. 

 A permanência destes trabalhadores nas ruas é estendida no sentido de 

auferir uma maior proporção corrida/dia, mesmo que isto exprima uma jornada de 

trabalho superior aos padrões vigentes, também, influenciando decisivamente sobre 

a sua saúde, pois os mesmos levam seus corpos ao limite. 

Devemos ressaltar aqui outro ponto que remete a precarização do trabalho 

destes trabalhadores, a associação da atividade com outra profissão; pois, no intuito 

de garantir uma maior renda, muitos desses trabalhadores acabam desenvolvendo a 

atividade de mototaxista associado ao desenvolvimento de outra função (formal e/ou 

informal), intensificando assim, a exploração do trabalho.  

De acordo com os dados do CEREST, dos 133 mototaxistas entrevistados, 

51,9% respondeu que associa outra atividade para complementar a renda como 

demonstra o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 12: Trabalhadores que Associam outra Profissão com a Atividade de Mototaxista. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 
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inexistência de horários de descanso e muitas vezes para alimentação (frente a 

intensificação do ritmo de trabalho desses trabalhadores), bem como a instabilidade 

dos rendimentos; em alguns casos relações de trabalho que denotam exploração e 

expropriação da força de trabalho (casos em que o moto taxista não possua a 

motocicleta).  

Nesse sentido, a extensão da jornada de trabalho, que geralmente é bem 

significativa, revela a dimensão da precariedade a que se submete o mototaxista, 

desmascarando, assim, o discurso da ideologia dominante que ressalta uma falsa 

autonomia, “criando a ilusão de que o trabalhador deixou de ser subordinado pelo 

simples fato de não ser vigiado pelo empregador, enquanto a relação capital-

trabalho vai sendo obscurecida”. (TAVARES, 2010). 

 Na medida em que parâmetros da formalidade do trabalho se fazem ausentes 

na atividade do mototáxi, pode-se compreender a submissão desses trabalhadores 

às condições de trabalho a eles apresentadas. O perfil socioeconômico dos 

mototaxistas participantes do estudo vai ao encontro do que é referido na literatura 

sobre o trabalho informal e esses dados nos apresentam não uma escolha por parte 

desses profissionais, mas, sim, um engajamento preciso para que eles almejem o 

mínimo necessário para a reprodução de sua força de trabalho e sustento de suas 

famílias. 
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3. UM SISTEMA ALTERNATIVO DE TRANSPORTE: A LEGALIZAÇÃO DO 

MOTOTAXI. 

 

Anteriormente a gente não tinha nenhuma segurança, a partir de 
agora nós estamos obrigatórios a pagar o INPS, pagamos ISS é, e 
pagamos o alvará na prefeitura; (...) cada mototaxista, ele tem direito 
de ficar nas praças ou num local determinado pela prefeitura 
municipal de Caicó (Entrevistado 1). 

 

 

Em meio à crise que se configurou no mundo do trabalho com o avanço 

tecnológico, o crescimento das taxas de desemprego e o aumento da informalidade; 

bem como a problemática da mobilidade urbana no país surge no estado do Ceará 

uma nova modalidade de transporte- o mototáxi – que veio a provocar alterações no 

tráfego urbano, na dinâmica econômica local e no comportamento das pessoas. 

Nos dizeres de Fonseca, 

 

[...] a população brasileira acolheu bem a ideia do transporte público 
remunerado efetuado em motocicletas, por essa demonstrar ser a 
opção que satisfaz a questão econômica e da pontualidade, 
“aliviando o peso das compras, diminuindo distâncias e acelerando a 
vida dos moradores” (apud. AMORAS, 2011, p.19). 

 

Assim, como mencionado anteriormente, esta atividade surgiu e se expandiu 

no país a partir de meados da década de 1990 na cidade de Cráteus estado do 

Ceará e logo se transformou em um fenômeno urbano que nos dizeres de Coelho 

(1997) é bem mais que uma “simples febre”, caracterizando-se como uma antítese 

às propostas coletivistas dadas como naturais no que tange a questão do transporte 

urbano. 

Desde o seu surgimento as questões referentes à segurança (do mototaxista 

e de seu passageiro) vem sendo discutida pela sociedade de forma bastante 

intensa, levando a categoria a se organizar em sindicatos e associações, e desta 

forma buscar a regulamentação da profissão. 

No ano de 1996 o Projeto de Lei N° 2.337 que visava a regulamentação a 

nível nacional da atividade foi enviado ao Congresso Nacional por um deputado 
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cearense simpatizante da causa; este projeto estabelecia como deveria funcionar 

(de modo geral) o serviço de mototaxi e suas principais características.  

Eis que só após treze anos a lei nacional de regulamentação da atividade 

mototaxista veio ser aprovada. 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE 

MOTOTAXISTA 

 

O serviço de mototáxi surgiu como uma alternativa de transporte coletivo que 

vem apresentando algumas vantagens, tais como agilidade e flexibilidade do 

transporte, preços reduzidos, acesso a lugares não atendidos por ônibus e vans, 

seja pela falta de pavimentação de ruas ou pela insegurança de alguns lugares; e 

também como uma alternativa de trabalho ou solução para o desemprego. 

Este tipo de serviço rapidamente se expandiu pelo país, principalmente nas 

cidades onde o sistema de transporte coletivo encontrava-se ineficiente para atender 

a população; neste sentido, a população e os agentes públicos perceberam a 

necessidade de se repensar os mecanismos de regulação do trânsito e desta 

crescente atividade, no intuito de se reduzir os acidentes.  

Todo serviço público de transporte, individual ou coletivo, necessita da prévia 

autorização do Poder Público para o seu funcionamento. De acordo com 

Constituição Federal em seu artigo de número 175 compete ao “Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

No caso específico, a legislação acerca do trânsito é uma competência 

privativa da União, inscrita na Carta Magna do Brasil, em seu artigo 22, inciso XI que 

explicita tal fato.  

Desta forma, a União estabelece as diretrizes gerais, enquanto aos 

municípios é facultada a competência de suplementar a legislação federal, por meio 

de Lei Complementar, no que tange a organização e prestação dos serviços 

públicos de interesse local, como o transporte coletivo. 

De acordo com Amoras (2011) 
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Por conexão lógica, não há interesse municipal que não o seja 
também do Estado e da União. O que enquadra um assunto como de 
estrito interesse municipal é a sua predominância para o Município 
em relação ao interesse estadual ou federal que o cerca. Deste 
modo, não se pode ressaltar a exclusividade do fato, mas a 
predominância que tem para o Município. Especificamente para a 
prestação de serviço de transportes, a Constituição indica o 
transporte coletivo como serviço público de interesse local, 
enquadrando-o como essencial, tal como o é a saúde e a segurança 
pública (AMORAS, 2011, p.27). 

 

Nesse contexto, o município pode legislar sobre o transporte municipal 

baseado na Lei Federal nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão de serviços públicos, no intuito de estabelecer as normas essenciais para 

o bom cumprimento das atribuições que lhe foram delegadas pela Constituição 

Federal. 

Cabe ainda ao Código de Trânsito Brasileiro conduzir as normas relacionadas 

ao trânsito terrestre; no seu artigo de número 135 encontra-se explicito que:  

 

[...] os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou 
coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em 
qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e 
respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar 
devidamente autorizados pelo poder público concedente (CTB, 
1997). 

 

Neste sentido, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que compõe o 

Sistema Nacional de Trânsito como coordenador do Sistema e órgão máximo 

normativo e consultivo, vem estabelecer as normas regulamentares referidas neste 

Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, como por exemplo, o sistema 

de placas de identificação de veículos15, também utilizado pelo serviço de mototaxi 

após sua regulamentação. 

Desde o surgimento do serviço de mototáxi no país, a categoria vem se 

organizando na tentativa de legalizar a profissão, visto que houve por parte de 

taxistas e empresas de ônibus uma certa rejeição a este tipo de serviço, gerado pela 

disputa diária pelos usuários de transportes urbanos; tornando-se uma verdadeira 

guerra da competitividade. 

                                                           
15

 Os veículos de uso particular têm a placa de identificação com fundo cinza e caracteres na cor 
preta, enquanto que os veículos da categoria aluguel possuem a placa com fundo vermelho e letras 
brancas. Resolução nº 231, de 15 de março de 2007.  
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Apesar de o serviço ter surgido no município de Crateús/CE a primeira cidade 

a aprovar o seu funcionamento foi o município de Sobral/CE através da aprovação 

do Projeto de Lei Nᵒ 110/96 que dispõe sobre o regulamento dos serviços de 

mototáxi e moto-entrega encaminhado por dois vereadores da cidade. Assim, o 

funcionamento da atividade foi aprovado, ficando sujeito a adequações a partir da 

aprovação da lei federal, bem como aos regulamentos municipais. 

Conforme a referida lei municipal o serviço de mototáxi está sob a 

administração do Departamento Municipal de Transportes Públicos, ao qual caberia 

a concessão, autorização e fiscalização do serviço. 

Da mesma forma, caberiam aos demais municípios do país elaborar e aprovar 

a nível municipal, as normas regulamentadoras do serviço de mototáxi. 

No ano de 2009 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em 29 de 

Julho, a Lei n°12.009 a qual regulamenta o serviço de mototáxi e moto-frete. Essa 

nova Lei originária do Senado Federal estabelece a idade mínima de 21 anos para o 

exercício dessas profissões, além da exigência de habilitação por no mínimo dois 

anos na categoria de motos.  

Vale salientar que o motociclista somente ficará habilitado para exercer as 

profissões de moto-boy, mototaxista e moto-frete após a aprovação em curso do 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o qual ficou encarregado de definir as 

punições para os profissionais que descumprirem a nova lei. 

A partir de então, cabe aos municípios através da Câmara Municipal 

regulamentar a atividade, considerando alguns pontos como a padronização dos 

serviços através do estabelecimento de uma cor padrão tanto para a moto quanto 

para o capacete do piloto; estabelecer pontos fixos através de zoneamento da 

atividade, bem como determinar regras para distribuição destes locais; incluir a 

obrigatoriedade no uso de proteção interna (touca) descartável para capacete de 

segurança de uso do passageiro, evitando a transmissão de doenças; e estabelecer 

a obrigatoriedade do seguro de vida e acidentes pessoais para o condutor, 

passageiro e terceiros, que cubra despesas médico-hospitalares cujos valores 

deverão ser regulamentados na forma da Lei.  

No entanto, em observações cotidianas percebemos no município de Caicó o 

não cumprimento ou a falta de fiscalização no que se refere à obrigatoriedade de 

alguns dos pontos acima citados. 
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De acordo com o Departamento de Transportes do município a deficiência 

nos recursos humanos e a falta de municipalização do transito urbano dificultam a 

realização desse trabalho de fiscalização. 

No município de Caicó/RN, a atividade de mototaxista foi regulamentada 

através da Lei Municipal Nº 4.507 sancionada no ano de 2011, na qual são 

destacados três aspectos básicos: o motociclista, o veículo utilizado para a 

prestação do serviço e a figura das praças. A lei municipal foi elaborada conforme as 

recomendações da lei nacional (Lei Nº 12.009/09) e especifica as condições 

necessárias para o exercício da atividade de mototaxi no município como, por 

exemplo, as definições apresentadas no seu art. 2º, incisos I, II, III e IV referentes 

aos condutores, como podemos observar a seguir: 

 

Art. 2º Para o exercício da atividade de mototaxista é necessário: 
I- cumprir as exigências do art. 2º da Lei Federal Nᵒ 12.009/2009; 
II- estar vinculado à Previdência Social; 
III- obter licença perante o órgão municipal regulamentador do 
serviço; 
IV- estar vinculado a uma empresa de prestação de serviço de 
mototaxi ou cadastrar a motocicleta junto ao órgão municipal 
regulamentador do serviço. 
 

De acordo com o senhor X a regulamentação da atividade foi um fato muito 

importante para a categoria, pois antigamente qualquer pessoa podia pegar uma 

moto, usar uma e trabalhar como mototaxista e hoje, após a nova lei entrar em vigor 

é preciso estar inscrito no município, a placa vermelha é obrigatória, bem como a 

realização do curso de formação.  

Em sua fala o nosso entrevistado ressaltou que: 

 

[...] no município também foi criado a lei 4507 aonde há a 
regulamentação do sistema de mototáxi, nessa regulamentação 
existem dois itens escritos que são os principais, primordiais para 
nós. Qual deles? Por exemplo, nós somos um sistema para que você 
tem legalizado perante o estado, o município, e a união e dai você 
tem que tá pagando o INPS, para que você se cair em uma doença, 
nós, por exemplo, se batermos a primeira coisa que acontece 
conosco é a quebra dos nossos ossos como diz o ditado, o tempo 
que você passou pra pagar você vai passar a receber um salário 
mínimo do governo e o INPS, nesse você vai ficar recebendo esse 
valor e um outro benefício ainda que pra o futuro nós poderemos nos 
aposentar por tempo de serviço (Entrevistado 1). 
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A maior novidade desta nova regulamentação é que, para o mototaxista ter a 

sua licença não precisa, necessariamente, estar vinculado a uma das praças 

existentes hoje no mercado, já que a autorização será concedida de maneira 

individual. Com a nova legislação foram estabelecidos no município pontos fixos 

para os mototaxistas (vinculados as praças ou não), segundo o artigo 17 da Lei 

Municipal Nᵒ 4.507 que proíbe a aglomeração de mototaxistas estacionados fora dos 

pontos estabelecidos pelo poder público, como podemos observar na figura a seguir: 

 

 
Figura 1: Ponto de Estacionamento para os Mototaxistas 

Foto: Aline Gomes dos Santos 

 

Dentre as exigências para o exercício da profissão estão: a carteira nacional 

de habilitação (CNH) com o mínimo de dois anos, idade a partir de 21 anos, 

certidões negativas junto à Justiça estadual e federal, além da vinculação à 

Previdência Social. Esses itens estão em consonância com a Lei Federal nº 12.009, 

de 29 de julho de 2009, que já regulamenta o exercício das atividades dos 

profissionais em transporte de passageiros. 

De acordo com o Art. 2º da referida lei municipal, para exercer a atividade de 

mototaxista será necessário: cumprir as exigências do art. 2º da Lei Federal N° 

12.009/2009; estar vinculado à Previdência Social; obter licença perante o órgão 

municipal regulamentador do serviço; estar vinculado a uma empresa de prestação 

de serviço de mototáxi ou cadastrar motocicleta junto ao órgão municipal 

regulamentador do serviço. A atividade de mototáxi poderá ser explorada por pessoa 



55 
 

jurídica (praça de mototáxi), desde que esta obtenha alvará de licença específico, 

sendo a taxa fixada pelo Poder Executivo Municipal. 

Ao questionarmos em nossa pesquisa se o mototaxista tinha algum 

conhecimento acerca desta nova lei federal, 62,2% dos entrevistados responderam 

que sim, como demonstra o gráfico a seguir; no entanto, ao perguntarmos o que ele 

julga conhecer melhor nesta nova lei, observamos durante a aplicação dos 

questionários certa dificuldade por parte de cada participante em definir sua 

resposta.  

 

 

Gráfico 13: Conhece a Lei que Regulamenta Atividade. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013.  

 

Como podemos perceber a regulamentação da atividade mototaxista é ainda 

muito recente. Por meio desta lei federal, os municípios têm autonomia para 

regulamentar os mototaxistas. No entanto, este assunto ainda é polêmico entre os 

gestores – principalmente nas grandes cidades. Em São Paulo, por exemplo, 

prevalece uma lei de 1998 que proíbe o uso de motos para o transporte remunerado 

de passageiros. Segundo o presidente da Febramoto, por enquanto a atividade não 

deve ser realizada nos grandes centros urbanos, no seu ponto de vista nas cidades 

grandes é muito perigoso devido ao quantitativo de motos trafegando pelas ruas e 

avenidas.  

O conhecimento destas novas normas instituídas pela Lei Nº 12.009 é de 

suma importância para os trabalhadores, pois explicita questões sobre regras de 
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Gráfico 13: Conhece a nova lei que regulamenta 
a profissão 
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segurança dos serviços, como, estar vestido com colete de segurança dotado de 

dispositivos retro refletivos e a aprovação em curso especializado, conforme as 

recomendações do CONTRAN16. 

Questionamos com os nossos entrevistados sobre a seguinte questão: o que 

mais eles conhecem sobre esta nova lei, dentre aqueles que responderam que sim, 

as respostas foram as seguintes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: o que você julga conhecer melhor da nova legislação 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

*EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual 

 

A maioria dos participantes relaciona a nova lei ao uso dos EPI’s e a 

exigência do curso de qualificação, mas especificamente ao uso do colete17, pois em 

nossas observações cotidianas percebemos que no município, este equipamento foi 

o único a ser adotado por estes trabalhadores; não observamos a padronização das 

motocicletas, nem dos capacetes. Os mototaxistas de Caicó também não fazem uso 

de botas de proteção para as pernas, nem roupas adequadas para esta atividade, 

                                                           
16

 Para subsidiar a referida lei, no ano de 2010 o CONTRAN instituiu a Resolução Nº 356 que 
estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros (mototáxi) 
e de cargas.  

 
17

 O colete é de uso obrigatório e deve contribuir para a sinalização do usuário tanto de dia quanto à 
noite, em todas as direções, através de elementos retrorrefletivos e fluorescentes combinados. O 
colete deverá ser fabricado com material resistente, processo em tecido dublado com material 
combinado, perfazendo uma espessura de no mínimo 2,50 mm. 
Resolução do CONTRAN, Nᵒ 356 de agosto de 2010. 

 

Conhecimento dos pesquisados sobre a legislação que regulamenta a 
profissão de mototaxista 
 

Conhecimento informado Números Absolutos 

Regulamenta a profissão 16 

Uso dos EPI’s* (colete) 20 

Curso de qualificação 12 

Trata dos direitos e deveres do mototáxi 06 

Não sabe informar 03 

Assegurado junto ao INSS 03 

Falta divulgação 01 

TOTAL 61 
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visto a região ter o clima muito quente e na própria lei municipal a vestimenta não 

ser uma exigência para o exercício da atividade. Até mesmo o colete, cuja 

recomendação está inscrita na lei que orienta sua estrutura, também vem causando 

certo desconforto para os mototaxistas de Caicó, visto a região ter um clima 

bastante quente e este equipamento ser confeccionado com partes revestidas em 

plástico ou material emborrachado, como demonstra a imagem a seguir: 

 

 

Figura 2: Colete do Mototaxista 

Fonte: Aline Gomes dos Santos 

 

De acordo com as recomendações vigentes na lei os coletes devem: 

 

 Fornecer ao usuário o maior grau possível de conforto. 

 As partes do colete em contato com o usuário final devem ser isentas de 

asperezas, bordas afiadas e projeções que possam causar irritação excessiva 

e ferimentos. 

 Não deve impedir o posicionamento correto do usuário no veículo, e deve 

manter-se ajustado ao corpo durante o uso, devendo manter-se íntegro 

apesar dos fatores ambientais e dos movimentos e posturas que o usuário 

pode adotar durante o uso. 
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 Se adapte ao biotipo do usuário (tamanhos). 

 Deve ser o mais leve possível, sem prejuízo à sua resistência e eficiência. 

 

Ainda em relação aos conhecimentos que os mototaxistas têm acerca da 

nova legislação, observamos que há aqueles que associam a Lei N°12.009 à 

exigência da inscrição do mototaxista junto ao INSS, ou simplesmente relataram que 

a referida lei trata dos direitos e deveres dos mototaxistas; ainda houve alguns que 

não souberam informar apesar de afirmarem conhecer a nova legislação.  

Esse questionamento também fez parte das analises de Barreto (2010), o 

qual constatou em sua pesquisa com mototaxistas na cidade de Irecê–BA, que 95% 

dos trabalhadores entrevistados tinham pouco conhecimento acerca da lei que 

regulamenta a atividade. 

No município de Caicó a discussão para a regulamentação da atividade de 

mototaxista envolveu diferentes representações da sociedade, dentre as quais 

estavam presentes nesse processo representantes do INSS, SEBRAE, OAB, Polícia 

Rodoviária Estadual e entidades representativas dos mototaxistas. Esta discussão 

aconteceu na Câmara Municipal de Caicó através do Centro de Estudos e Debates 

no intuito de regularizar o sistema de mototáxi no município, que na época reunia 

uma média de mil profissionais. A imagem a seguir refere-se a participação da 

categoria nas discussões acerca da regulamentação da atividade no município. 

 

 

Figura 3: Discussão na Câmara Municipal de Caicó sobre a regularização do sistema de mototáxi 

Fonte: BLOG DO SERIDÓ acesso em 20/05/14. 
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Esta discussão antecedeu a elaboração e aprovação da lei municipal que veio 

a entrar em vigor no ano de 2011 para normatizar o serviço de mototáxi em Caicó, 

neste momento houve vários pronunciamentos acerca da questão, como por 

exemplo, a fala do representante da agência do INSS Caicó, o qual elucidou que: 

 

Todos que exercem uma atividade de risco, como é o caso dessa 
categoria, tem como se regularizar através do Regime Geral de 
Previdência Social, tendo direito a diversos tipos de benefícios 
oferecidos (BLOG DO SERIDÓ, Maio de 2011). 

 

Segundo o consultor do SEBRAE do município, “o mototaxista também pode 

se cadastrar no programa Empreendedor Individual, que abrange atividades nas 

áreas de indústria, comércio e serviços” (idem). Segundo o mesmo, o cadastrado 

permite até uma redução na contribuição previdenciária, de R$ 109 para R$ 32,25 

(já somado ao ISS pago ao município). 

Em nossa pesquisa observamos que alguns dos mototaxistas entrevistados 

se inscreveram no programa elucidado pelo consultor do SEBRAE, uma pequena 

parcela, 4,08% dos entrevistados. Percebemos através da análise dos dados que a 

preferência pela inscrição no INSS é predominante (como vimos no capítulo dois), 

um total de mais de 50% dos entrevistados, compreendendo 71 dos 98 mototaxistas 

que participaram da pesquisa. 

Essa preferência pode ser ocasionada pela redução no valor da taxa 

contribuição deste trabalhador por meio do Plano Simplificado como discutiremos no 

capítulo a seguir.  

Percebemos através dos dados obtidos que uma parcela significativa dos 

mototaxistas já estão inscritos no INSS e seguindo as normatizações vigentes na 

legislação municipal (art. 2º, inciso II). No entanto, ao buscarmos informações acerca 

da normatização da atividade no município, constatamos que o numero de 

cadastramentos no Departamento de Transportes da prefeitura reduziu após a nova 

lei entrar em vigor. 

A cada ano ocorre o recadastramento dos trabalhadores mototaxistas no 

Departamento de Transportes da prefeitura, sendo necessária a apresentação por 

parte de cada mototaxista, da habilitação (CNH) com curso especializado incluso ou 

com comprovante de inscrição do referido; comprovante de residência; documento 

do veículo (CRLV) em dia e alvará de licença requerido na Secretaria de Tributação 
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do município. Após a realização desse recadastramento o mototaxista recebe  o selo 

de autorização para atuar na atividade. 

Como mencionado anteriormente à atividade foi regulamenta pelo município 

de Caicó no ano de 2011, após várias discussões com vários segmentos sociais. 

A referida lei municipal segue as recomendações da legislação federal, 

principalmente no tocante a segurança e normatização do CONTRAN.  

 O município contava até o ano de 2011 com um quantitativo de 

aproximadamente 1.000 mototaxistas dentre os cadastrados e não cadastrados. 

Após o último recadastramento o número de trabalhadores contabilizou um pouco 

mais de 400 mototaxistas inscritos na prefeitura, ou seja, regulamentados. 

Eis que essa “regulamentação” abre espaço para questionarmos quais 

aspectos caracterizam a atividade mototaxista após a regulamentação proveniente 

da Lei N° 12.009/09, bem como discutirmos sobre a questão da informalidade do 

serviço de mototaxi de Caicó, visto que algumas regiões possuem este tipo de 

serviço inserido no setor formal. 

 

3.2 REGULAMENTAÇÃO DO MOTOTAXI: PROBLEMATIZANDO A 

FORMALIZAÇÃO/INFORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Com a afirmação do mototáxi como transporte urbano, surgiu uma nova 

categoria de trabalhadores operando numa atividade que expõe o trabalhador a 

diversos riscos e sem garantias trabalhistas. 

O mototaxi é uma atividade que ainda se enquadra nos moldes das atividades 

informais, apesar de em algumas regiões esse tipo de serviço ser operado por 

empresas que contratam trabalhadores para atuarem em troca de um salário fixo, 

mas muitas vezes longe das normas do trabalho formal. 

No município de Sobral, por exemplo, o sistema mototáxi foi inicialmente 

estruturado através da atuação de empresas autorizadas pela prefeitura a explorar o 

sistema de transporte urbano. “Os mototaxistas eram vinculados às empresas 

apenas por sua força de trabalho; sem vínculo empregatício esses trabalhadores 

não tinham garantias trabalhistas como FGTS, INSS, décimo terceiro salário nem 

férias remuneradas” (GOMES apud. BARRETO, 2010, p. 2). Este modelo de gestão 
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do serviço ainda é referência para a maioria das cidades brasileiras, onde há esse 

tipo de transporte.  

Em outras regiões o serviço de mototaxi é realizado em sua maioria por 

trabalhadores autônomos, sem nenhuma ligação com empresas, ou associações, 

como é o caso do município de Caicó. Neste município os mototaxistas foram 

inicialmente ligados às praças (pontos fixos e com Alvará da prefeitura para 

funcionamento). Existiam também aqueles “clandestinos” que simplesmente vestiam 

uma jaqueta identificando-o como mototaxi e exerciam a atividade. Atualmente a 

legislação em vigor permite o credenciamento individual, sem que o trabalhador 

esteja ligado a uma praça, porém, há vários trabalhadores exercendo a atividade 

sem realizar/atualizar o recadastramento junto a prefeitura, por diversos motivos não 

identificados nesta pesquisa. 

Desde o ano de 2011, com a regulamentação da atividade no município de 

Caicó, esta é exercida por trabalhadores autônomos, por conta própria, sem vínculos 

e garantias trabalhistas, exceto o acesso aos benefícios sociais àqueles 

contribuintes do INSS. 

O fato de estarem regulamentados por lei faz deles trabalhadores formais? E 

dos “clandestinos”, trabalhadores informais?  

Amoras (2011) realizou um estudo acerca da atividade dos mototaxistas de 

Macapá/AP com o objetivo de analisar a atividade informal destes trabalhadores no 

município, considerando como informais todos aqueles trabalhadores não 

cadastrados pela prefeitura municipal, pois, segundo o autor, apesar da Prefeitura 

Municipal de Macapá ter concedido permissões a 700 trabalhadores para prestarem 

o serviço, o número de mototaxistas “informais” vem aumentando o equivalente ao 

crescimento das vendas de motocicletas na cidade. 

Esta concepção atribuída por Amoras (2011) aos mototaxistas de Macapá nos 

leva a alguns questionamentos sobre a informalização/formalização desta atividade. 

Existem diferentes conceitos aplicados ao termo informal, não existindo sobre a 

temática uma definição conceitual que seja consensual, fato que favorece muito para 

a abertura de diversos debates.  

No entanto, apesar de existirem vários debates acerca da informalidade, 

existem ainda vários questionamentos e equívocos a respeito desta temática, 

levando muitas vezes ao uso indiscriminado da palavra "informal" para qualificar 

atividades econômicas que não condizem com os parâmetros produtivos e 
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institucionais que regem as atividades econômicas de relevância no movimento de 

reprodução do capital. 

Dentre as várias concepções sobre a informalidade Amoras (2011) destaca 

alguns autores que se posicionam acerca do conceito de economia informal, dentre 

as quais:  

 

Autor Concepção acerca do informal 

Cunha (2006) 

A diferença entre o formal e o informal 
estaria então no controle estatal sobre as 
atividades formais, o que não acontece no 
caso da informalidade. 

Sousa (2008) 

Diz que enquadrar restritivamente a 
economia informal como atividades que não 
são regulamentadas pelo Estado não é 
muito adequado, pois esta concepção acaba 
por englobar as atividades ilícitas, que 
também podem ser objeto da mesma 
definição. 

Ribeiro (2007) e Sousa (2004) 

Consideram que as atividades informais e 
ilícitas compartilham algumas características 
gerais de funcionamento, como o uso da 
corrupção, princípios de reciprocidade e o 
valor confiança. Contudo, apenas o sistema 
de comércio ilícito possui um fator que lhe é 
crucial: o uso racionalizado da violência 
ilegítima, que possui um tom funcional para 
o bom andamento das práticas ilegais 
realizadas. 

Noronha (2003) 

No Brasil, a acepção de informal é 
relacionada a trabalhadores que não 
possuem carteira de trabalho ou registro de 
autônomo ou ainda, status de empregador, 
e critica juristas que resumem tudo à 
questão de contratos legais. 

Tabela 2: Concepções acerca da informalidade. 

Fonte: AMORAS, 2011, p. 21. 

 

O conceito de informal é ainda relacionado a trabalhadores que não possuem 

carteira de trabalho ou trabalhadores autônomos, sendo, nos dizeres de Silva (2002) 

a informalidade substituída pelo termo “empregabilidade/empreendedorismo”, assim 

como ressalta Alves e Almeida (2009) ao explicitarem a empregabilidade como 

“novo” tipo de trabalho.  
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Como podemos perceber, existem diferentes concepções sobre o conceito de 

informal e suas derivações. A informalidade não é algo novo, mas que vem 

passando por transformações, assumindo novas roupagens na contemporaneidade. 

Nos anos de 1960 o debate acerca da informalidade encontrava-se limitado 

ao estudo das formas de aproveitamento do trabalho, que nas economias 

consideradas subdesenvolvidas, era caracterizado pela instabilidade, pelo baixo 

nível de produtividade e uma baixa remuneração, fato que levava os trabalhadores a 

uma dupla jornada, realizando também trabalhos domiciliares para a satisfação de 

parte de suas necessidades. 

Desde os anos 1970, o chamado setor informal da economia vem sendo 

entendido pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, como um fenômeno 

típico dos países subdesenvolvidos que, afetados pela crise estrutural do capital e 

baseados no ideário neoliberal, tem possibilitado o surgimento de novas estratégias 

de sobrevivência. 

Historicamente, o termo informalidade comporta, desde a sua origem, 

inúmeros significados e distintos usos, conforme a compreensão teórica e os 

objetivos de cada autor. De acordo com Krein e Proni (2010) o termo “informal” 

assume diferentes significados nos diversos debates em torno de suas 

manifestações cotidianas.  

Não há uma universalização do conceito; existem diferentes perspectivas 

teóricas acerca do tema da informalidade. Segundo os autores, “[...] a questão não 

pode ser tratada de forma compartimentalizada, como se o problema estivesse 

restrito a um setor atrasado e estanque da economia” (KREIN e PRONI, 2010, p.7). 

Eles acreditam que os termos “formal” e “informal” substituem, na verdade, a 

dicotomia entre o “setor tradicional” e o “setor moderno” na sociedade, visto que o 

informal é entendido como um fenômeno moderno resultante da urbanização. 

É preciso estar ciente que as transformações sociais influenciam a formação 

da cidade, como esta é construída, percebida e vivenciada através da justaposição 

de diferentes espaços: produção, comercialização, consumo e residência, fato que 

enfatiza as mudanças ocorridas nas práticas socioculturais e nas vivenciais de 

diferentes grupos, em termos de suas estratégias de trabalho. 

Com o aprofundamento da globalização diversas expressões da informalidade 

se expandiram por todos os continentes, tornando este termo ainda mais 

heterogêneo. Este fato levou a OIT a rever a definição atribuída ao termo informal e 
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a adotar em 2002 uma abordagem mais ampla do conceito, utilizando o termo 

“economia informal”, a partir da 90ª Conferencia Internacional do Trabalho (OIT, 

2006). 

No Brasil há uma heterogeneidade enorme no interior do que designamos 

informalidade à qual se sobrepõe a desigualdade regional da estrutura econômica. 

Desta forma, nas regiões desenvolvidas, a informalidade pôde ser reduzida mais 

facilmente, diferente da realidade das regiões menos desenvolvidas, marcadas pelo 

desemprego, os trabalhadores excluídos do mercado formal buscam na 

comercialização, na venda de serviços, um meio de sobrevivência. A crise atual tem 

feito crescer e reaparecer trabalhadores informais nos países centrais do 

capitalismo, 

Conforme Sanches (2008), podemos analisar alguns fatores determinantes do 

surgimento da informalidade a partir de três escolas do pensamento econômico: 

marxista, estruturalista e neoliberal. 

Os estudos iniciados nas décadas de 1970/80 se basearam no arcabouço 

estruturalista e marxista, explicavam a informalidade pela formação do exercito 

industrial de reserva. Para os marxistas, numa visão critica sobre o sistema vigente, 

a economia informal serviria para ampliar o exército industrial de reserva, contribui 

na reprodução da força de trabalho, favorecendo assim, o capital, visto que, um 

contingente de trabalhadores estarem a disposição para as necessidades de 

acumulação capitalista e pesariam ainda sobre os salários, contribuindo para seu 

rebaixamento. Estes trabalhadores se submeteriam a quaisquer condições de 

trabalho e remuneração.  

Em meados da década de 1980 houve uma nova formulação acerca da 

informalidade, a partir do ponto de vista neoliberal, que buscou apresenta-la como 

algo ligado a clandestinidade.  

Na linha teórica estruturalista, a economia era estruturada de forma dual, 

comportando um polo moderno, dotado de grandes unidades produtivas, com 

relações de trabalho legalizadas, e um polo de baixa produtividade, com mão de 

obra não regulamentada, que compreendia o trabalho informal. Nesta linha de 

pensamento, o setor informal forneceria mão de obra necessária para o setor 

moderno, o qual deveria, com o passar do tempo, ser capaz de absorver a mão de 

obra excedente, até desaparecer o trabalho informal. 
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Apesar das divergências entre as referidas correntes teóricas há um ponto em 

comum entre elas: concordam que, na sociedade capitalista, o excedente de mão de 

obra tornou-se um fator importante para o surgimento da informalidade.  

Assim, nos anos 1990 o crescimento da informalidade esteve, segundo Krein 

e Proni (2010, p.23), associado a dois fatores: “[...] o ambiente econômico de baixo e 

instável crescimento e as transformações mais gerais ocorridas no capitalismo 

contemporâneo”; ou seja, houve uma ampliação da informalidade decorrente do 

aumento do desemprego, da terceirização, do incentivo ao empreendedorismo, 

dentre outros elementos. 

Portanto, percebemos que o contexto no qual foram introduzidos os debates 

acerca da informalidade desde a década de 1970, passou por modificações 

substanciais a partir dos anos 1980 e especialmente nos anos 1990 com a 

flexibilização da gestão e dos processos de trabalho. 

Concordamos com os posicionamentos dos autores estudiosos da 

informalidade no tocante as condições desfavoráveis às quais os trabalhadores 

informais (assim como vários trabalhadores formais) encontram-se inseridos, tais 

como: indefinição do local de trabalho, condições de trabalho prejudiciais à saúde e 

à segurança, rendimentos irregulares e extensas jornadas de trabalho; traços 

característicos da precarização do trabalho nos dias atuais. 

No entanto, há outro ponto importante a ser destacado sobre a informalidade 

nos dias atuais que compreende a generalização no uso do conceito; nos dizeres de 

Silva (2002) esta generalização afere ao termo uma “aparência de um significado 

unívoco e de domínio público”, deixando-o sem substancia analítica e força prática.  

A discussão sobre o processo de regulamentação da atividade em Macapá 

conduziu Amoras (2011) a considerar como informais todos os mototaxistas não 

licenciados pela prefeitura do município; nos seus dizeres, “com a edição da norma 

reguladora do exercício da prestação de serviço de mototáxi, em Macapá, muitos 

mototaxistas que não conseguiram a concessão da licença de permissão para o 

exercício da atividade viram-se, de uma hora para outra, na condição de 

informalidade do exercício do serviço de mototáxi” (AMORAS, 2011, p.61). 

No município de Macapá a lei que regulamentou os mototaxistas determina 

que estes trabalhadores usem uniformes com camisa de mangas compridas, com 

uma cor padronizada e a palavra “Mototáxi” na parte da frente ou atrás, bem como 

tenha o número do registro de permissão para a prestação do serviço, o qual deverá 



66 
 

estar impresso na camisa, no capacete de segurança do piloto e no tanque de 

combustível do veículo, bem diferente da realidade de Caicó, onde não há ainda 

uma padronização da motocicleta, nem o uso de uniformes pelos mototaxistas, 

apenas o uso do colete (obrigatório), sejam eles credenciados ou não.  

Desta forma, Amoras busca caracterizar os mototaxistas formais explicitando 

que no município os informais procuram imitar os uniformas dos formais, gerando 

uma disputa por passageiros, na qual o serviço clandestino se confunde com o 

legalizado. 

Percebe-se que o referido autor relaciona a regulamentação do trabalhador 

mototaxista ao trabalho formal e os “clandestinos” a informalidade, aproximando-se 

da concepção de Cunha (apud Amoras 2011) que considera a distinção entre o 

formal e o informal estabelecida pelo controle estatal sobre as atividades formais, o 

que não acontece no caso da informalidade. 

Nesse mesmo contexto, Lira (2003, p.40) discutindo a questão do trabalhador 

por conta própria do comércio alternativo de Cuiabá identifica em seus estudos dois 

tipos de trabalhadores presentes nessa categoria: os irregulares e os regulares, na 

qual os irregulares compreendiam os trabalhadores que estavam “exercendo 

atividades como autônomos em caráter temporário, alternando com o trabalho 

assalariado”, enquanto os trabalhadores considerados regulares compreendiam 

“aqueles trabalhadores cujas atividades têm um caráter permanente”, não 

apresentando perspectivas de retornarem ao trabalho assalariado.  

No caso em apreço, concordamos com Silva (2002) no que concerne ao 

“esvaziamento do conteúdo da informalidade”, visto seu conceito ser utilizado de 

forma universal na atualidade, para “indicar processos mais gerais como 

flexibilização ou desregulamentação”.  

No caso dos mototaxistas de Caicó/RN, não consideramos estes 

trabalhadores inseridos no setor formal por esta atividade estar regulamentada por 

lei, pois apesar dos mototaxistas passarem a contribuir com o seguro social do 

INSS, eles continua sem vínculos empregatícios e direitos a férias remuneradas, 

aposentadoria por tempo de serviço, dentre outros benefícios assegurados ao 

trabalhador formal.  

Em Caicó também há mototaxistas “clandestinos” que não estão 

credenciados pela prefeitura municipal para exercerem a atividade, no entanto, 

todos os mototaxistas (credenciados ou não) encontram-se nas mesmas situações 
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do cotidiano de trabalho, trabalhando mais de oito horas por dia, expostos a riscos 

constantes no trânsito e vulneráveis as doenças relacionadas ao trabalho, bem 

como a paralização ou incapacitação para o trabalho em caso de acidente, doença e 

outros riscos. 

 Estes trabalhadores, apesar da regulamentação da atividade mototaxista, 

continuam fazendo parte do leque de atividades informais, trabalhadores 

autônomos, por conta própria, terceirizados, vivenciando cotidianamente a 

precarização das condições de trabalho numa luta constante pela sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4. INTERRELAÇÃO TRABALHO-SAÚDE-DOENÇA: INFLUÊNCIAS SOBRE O 

TRABALHADOR MOTOTAXISTA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN  

 

[...] uma caçamba me, me atropelou; eu caí e infelizmente quebrou 
minha perna em dois lugares (...) ao chegar ao hospital regional, 
infelizmente esperei quase uma hora em cima de uma maca pra 
bater um Raio X e quando bateu o Raio X constatou que minha 

perna tava quebrada em dois lugares. (...), não tinha anestesista pra 
fazer a cirurgia. Esperei doze dias pra fazer a cirurgia, e ao retornar, 

ele fez a cirurgia, me encaminhou pra casa novamente, que não 
tinha o que fazer não; era aguardar a recuperação. Minha vida 

financeira foi através dos amigos e da família (...) por causa de 

quatro dias de atraso no meu INSS que eu não fui contemplado com 
o beneficio. Realidade vivenciada por um mototaxista de Caicó 

 (Entrevistado 2). 

 

 

O trabalho é considerado uma atividade fundante da sociabilidade humana, 

através dele se estabelecem vínculos e laços entre os homens, os quais contribuem 

para a formação da consciência de que vivem em sociedade. 

Figurando como elemento inerente à existência humana, o trabalho é mola 

propulsora de seu desenvolvimento frente às limitações primitivas impostas por sua 

fragilidade diante do meio ambiente. 

No entanto, com o desenvolvimento e expansão do modelo de produção 

capitalista (baseado na expropriação do trabalho alheio, exaurindo progressivamente 

o trabalhador, que, desprovido dos meios de produção, vende ao capital, o único 

bem que lhe pertence: sua força de trabalho) várias mudanças vêm transmutando o 

mundo da produção, tornando as condições de trabalho mais precárias na medida 

em que a sua intensificação gera graves repercussões para a saúde do trabalhador.  

Durante bastante tempo (período anterior a Constituição Federal de 1988), o 

cuidado com a saúde compreendia um serviço regulado pelo mercado (comprado na 

forma de assistência médica), filantrópico (oferecido aos indigentes), ou oferecido 

pela Previdência Social, por meio de uma política de Estado compensatória voltada 

aos trabalhadores contribuintes, formalmente inseridos no mercado de trabalho. 

Neste período, as ações tidas como “de saúde pública” eram desenvolvidas 

pelo Ministério da Saúde e completamente dissociadas da atenção individual; 

resumindo-se em campanhas e programas predominantemente de caráter 
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preventivista, como, por exemplo, as campanhas de vacinação e os programas 

verticais sobre doenças endêmicas, como tuberculose, doença de Chagas, malária, 

entre outras (BRAVO, 2006). 

Esse modelo dissociava as ações individuais das ações coletivas e excluía 

uma grande parcela da população da atenção à saúde, aliado aos níveis de 

desigualdade de distribuição da riqueza do país, contribuindo, também, para 

perpetuar as péssimas condições de saúde e qualidade de vida da população. 

A conjuntura política da década de 1970 favoreceu a organização de 

diferentes segmentos da sociedade civil em movimentos sociais que partilhavam a 

luta por melhores condições de saúde e pela redemocratização do país, essa 

participação da sociedade foi fundamental para a reconquista da democracia e para 

a construção do Sistema Único de Saúde no Brasil. 

Nesse contexto, o movimento de Reforma Sanitária propôs uma nova 

concepção de Saúde Pública para o conjunto da sociedade brasileira, incluindo a 

Saúde do Trabalhador. 

Através da promulgação da Constituição Federal no ano de 1988 a atenção à 

saúde no Brasil passa a ser um direito universal para toda a população, e não mais 

a uma parcela restrita de trabalhadores formais. Dando sequência a esses 

movimentos, surge o Sistema Único de Saúde – SUS nos anos de 1990, por meio 

da Lei 8080/9018, regulamentando sua organização e o funcionamento dos seus 

serviços.  

Dentre os dispositivos constitucionais regulamentados pela Lei Orgânica da 

Saúde encontram-se os referentes à saúde do trabalhador, visto que o direito à 

saúde e à vida passa pela transformação do processo de produção, que diante das 

condições em que se desenvolve pode se tornar fonte de agravos e de morte, 

portanto, necessitando ser um local de vigilância em saúde para a proteção e 

promoção da vida.  

Neste sentido, fica nítido que o surgimento da sociedade capitalista colocou 

como necessária novas percepções sobre a saúde, transcendendo a concepção da 

                                                           
18

 Esta lei regulamenta, em todo o território nacional, as ações do SUS, estabelece as diretrizes para 
seu gerenciamento e descentralização e detalha as competências de cada esfera governamental. 
Enfatiza a descentralização político-administrativa, por meio da municipalização dos serviços e das 
ações de saúde, com redistribuição de poder, competências e recursos, em direção aos municípios. 
Determina como competência do SUS a definição de critérios, valores e qualidade dos serviços. Trata 
da gestão financeira; define o Plano Municipal de Saúde como base das atividades e da programação 
de cada nível de direção do SUS e garante a gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos 
públicos e privados contratados e conveniados. 
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saúde como mera ausência de doenças, fato que gerou o reconhecimento das 

condições de vida e de trabalho como condicionantes para o processo saúde-

doença. 

 

4.1 A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E A SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ao analisarmos a questão da saúde no Brasil percebemos que desde cedo 

essa problemática esteve ligada aos atendimentos individuais (aos poucos que 

podiam comprar o serviço), ficando a maior parte da população os serviços 

filantrópicos e de caridade. 

A partir das transformações econômicas e políticas no século XIX surgem 

algumas iniciativas no campo da saúde pública, como a vigilância do exercício 

profissional e a realização de campanhas limitadas. No entanto, com o advento da 

industrialização, a saúde pública surge como reivindicação do nascente movimento 

operário.  

No Brasil, a saúde pública ganha certa evidência já na década de 1920, por 

meio de algumas tentativas de extensão dos seus serviços, como por exemplo, 

através da Reforma Carlos Chagas que visava à ampliação dos atendimentos da 

saúde por parte do poder central, constituindo uma das estratégias da União, e da 

Lei Elói Chaves que já focava as questões de higiene e saúde do trabalhador. 

Nesse contexto, o Estado implantou um regime que veio a resultar na criação 

de uma previdência / assistência social nacional, dando início a um sistema baseado 

em experiências e resultados de serviços vigentes em outros países capitalistas, 

originando as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs); estas eram financiadas 

pela União, pelas empresas empregadoras e pelos empregados, sendo seus 

benefícios proporcionais às contribuições. 

Na conjuntura dos anos de 1930, as questões referentes à saúde já se 

caracterizavam como questões políticas, considerada de caráter nacional e 

subdividida em dois setores: saúde pública e medicina previdenciária; sendo a 

saúde pública centralizada na criação de condições sanitárias mínimas para a 

população da área urbana (não contemplando as áreas rurais) e a restrita aos 

trabalhadores assalariados. 
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Logo, o direito a saúde encontrava-se ligado à previdência social, à condição 

de trabalhador formal. A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960 uniformizou os 

benefícios prestados pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões19·, que unificou a 

previdência em 1966, criando assim, o Instituto Nacional de Previdência Social-

INPS, mantendo o seu caráter celetista, restritivo e clientelista.  

Na década de 1970 (1974/1979), a Política Nacional de Saúde do país 

enfrentou uma constante tensão entre a ampliação dos serviços, a disponibilidade 

de recursos financeiros, os interesses procedentes das conexões burocráticas entre 

o setor estatal e empresarial médico e a emergência do movimento sanitário. 

No decorrer dos anos de 1980, o modelo de seguridade social brasileiro 

(implantado no pós-64) entra em crise, gerando um amplo debate que envolveu 

expressivas organizações da sociedade, ou seja, houve a participação de novos 

sujeitos sociais (representações da classe trabalhadora organizada) na discussão 

das condições de vida da população, bem como das propostas governamentais 

apresentadas para o setor; estando em pauta principalmente a esfera da previdência 

social e da saúde.  

Neste sentido, 

 

[...] o avanço dos debates sobre a saúde consolida a proposta da 
descentralização como única alternativa para a constituição de um 
sistema de saúde adequado às reais necessidades da população, 
viabilizando sua universalização e equidade (CONH, 1996, p.45). 
 

Propõem-se com isso que o Estado assuma a garantia da saúde para toda 

população do país, emergindo a proposta de criação do Sistema Descentralizado e 

Unificado de Saúde - SUDS, que veio ao encontro do princípio do SUS – um sistema 

descentralizado, regido pelo setor público, com comando único em cada nível de 

governo – contemplado na Constituição Federal de 1988. 

Neste mesmo período, houve a elaboração do Projeto de Reforma Sanitária 

que “propõe uma relação diferenciada do Estado com a Sociedade, incentivando a 

presença de novos sujeitos sociais na definição da política setorial” (BRAVO; 

MATOS, 2002, p.199) por meio de mecanismos de controle social, como os 

Conselhos e as Conferências de Saúde.  

                                                           
19

 Sobre os IAPs vê CONH e MOTA. 
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Nos anos de 1990, a saúde consegue obter alguns avanços, principalmente 

com a aprovação das leis 8.080/90 e 8.142/90, as quais juntas formam as Leis 

Orgânicas da Saúde, que dispõem respectivamente, sobre as condições para a 

programação, proteção e recuperação da saúde, além da organização e o 

funcionamento dos serviços de saúde, bem como, a participação e o controle social 

do SUS. 

O direito à saúde e à vida passa pela garantia de que o trabalho seja um fator 

de proteção e de promoção da vida; devendo ser realizado em condições que 

contribua para a realização pessoal e social dos indivíduos, sem prejuízo a sua 

integridade física e mental. 

O SUS tem um papel fundamental no que tange a garantia deste direito; 

sendo necessária a estruturação de sua rede de serviços para o atendimento às 

demandas de saúde do trabalhador. 

A Saúde do Trabalhador no Brasil é entendida como um campo da Saúde 

Pública que compreende a articulação de conhecimentos e práticas delimitadas na 

inter-relação entre produção/trabalho, saúde e ambiente; esta se disseminou mais 

intensamente após o Movimento da Reforma Sanitária, se desenvolvendo de forma 

mais ampliada a partir da promulgação da nova Constituição20 do País em 1988, e a 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com o artigo 196: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988, p.41). 

 

Neste sentido, o SUS precisa estruturar sua rede de serviços para atender as 

demandas de saúde do trabalhador. 

Desde então, iniciou-se o debate acerca da implantação e implementação de 

uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador - PNST que envolvesse os 

diferentes ministérios afetos à temática, com ênfase ao Ministério da Saúde, 
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 A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 200, que é competência do Sistema Único 
de Saúde - SUS a execução das ações de Saúde do Trabalhador, bem como colaborar na proteção 
do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social (LACAZ, 

2010). 

Entretanto, esse debate só veio a ser aprofundando no ano de 1994 quando 

se tornou um dos principais temas da agenda da II Conferencia Nacional de Saúde 

do Trabalhador – CNST, cuja perspectiva foi à articulação e integração intersetorial 

dos diferentes campos de discussão em saúde do trabalhador com base nos 

princípios e diretrizes do SUS (universalidade/integralidade/equidade/controle 

social). 

Porém, essa articulação e integração intersetorial não veio a se concretizar, 

constituindo uma dificuldade para a efetivação da política de saúde do trabalhador, 

visto que cada um desses campos de discussão (MTE, MS e MPS) possuem órgãos 

próprios que atuam separadamente e com lógicas diferenciadas (LACAZ, 2010). 

No campo de atuação do SUS, a PNST é entendida como um instrumento 

orientador para as ações do SUS no campo da saúde dos trabalhadores. Essas 

ações, bem como as atribuições do SUS, encontram-se prescritas na Constituição 

de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde21 (Lei Nº 8.080/90). 

Um marco importante acerca da PNST foi à instituição da Norma Operacional 

de Saúde do Trabalhador – NOST através da Portaria Nº 3908/GM de 1998 que 

apresenta algumas diretrizes para a realização das ações em saúde do trabalhador 

e recomenda a criação de unidades especializadas de referência em saúde do 

trabalhador. 

No ano de 2002, o Ministério da Saúde instituiu a Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST por meio da Portaria Nº 1679/GM de 

2002 que definiu a forma de organização e de implantação das ações de saúde do 

trabalhador em redes de Centros de Referencia em Saúde do Trabalhador – CRSTs, 

articulados a Atenção Básica e a Estratégica de Saúde da Família. 

Estes centros compreenderiam, conforme a referida portaria, polos 

irradiadores que dariam suporte técnico e científico as demais unidades de saúde no 

que tange à saúde do trabalhador. 

Com a promulgação da Portaria N° 2437/GM de 2005 houve a ampliação e o 

fortalecimento da RENAST, e a mudança na sigla dos centros, que passaram a ser 
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 A Lei Orgânica da Saúde – LOS n⁰8080/90 "[...] insere a saúde do trabalhador como campo de 
atuação do SUS e define as competências comuns e complementares no âmbito nacional, estadual e 
municipal”.  
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denominados de CEREST, apesar de continuarem com o mesmo propósito de antes 

(dar retaguarda para as ações de Saúde do Trabalhador - ST no SUS). 

A Portaria GM Nº 2728/GM de 2009 dispõe sobre a Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) 22, complementando a Portaria 

Nº 2437/GM de 2005, normatizando as ações em saúde do trabalhador; 

caracterizando as atribuições, diretrizes e princípios da RENAST e estruturando os 

Centros de Referencias em Saúde do Trabalhador (CEREST) em cada nível do 

governo. 

De acordo com o art. 7° da referida portaria: “o CEREST tem por função dar 

subsídio técnico para o SUS, nas ações de promoção, prevenção, vigilância, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais”. 

Tem por objetivos a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por 

meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes 

e nas condições de trabalho, prevenir agravos à saúde do trabalhador e organizar a 

assistência aos trabalhadores, a qual compreende procedimentos de diagnóstico, 

tratamento e reabilitação de forma integrada no Sistema Único de Saúde – SUS. 

Portanto, a saúde do trabalhador configura um campo de conhecimentos e 

práticas, cujo objetivo é o estudo, a análise e a intervenção nas relações entre 

trabalho-saúde-doença; a amplitude deste campo exige a inter-relação de diversos 

saberes que incorporam elementos para análise dos fenômenos coletivos e sociais. 

Neste sentido, a saúde do trabalhador busca: 

 

[...] compreender a ocorrência dos problemas de saúde à luz das 
condições e dos contextos de trabalho, tendo em vista que medidas 
de promoção, prevenção e vigilância deverão ser orientadas para 
mudar o trabalho (CREPOP, 2008, p.18). 

 

4.2 A POLÍTICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE CAICÓ 

                                                           
22

 A RENAST é uma rede integrada a rede de serviços do SUS que devem estar voltados à 
promoção, à assistência e à vigilância, para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador. 
Sua implementação se deu para estruturar a rede de Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST); inclusão das ações de saúde do trabalhador na atenção básica, por meio da 
definição de protocolos, estabelecimento de linhas de cuidado e outros instrumentos que favoreçam a 
integralidade; implementação das ações de promoção e vigilância em saúde do trabalhador; 
instituição e indicação de serviços de Saúde do Trabalhador de retaguarda, de média e alta 
complexidade já instalados, aqui chamados de Rede de Serviços Sentinela em Saúde do 
Trabalhador; e caracterização de Municípios Sentinela em Saúde do Trabalhador. Ela foi criada em 
2002 através da Portaria GM/MS Nº. 1.679, posteriormente ampliada e fortalecida através da Portaria 
Nº 2.437/GM/MS /2005. 
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Com a instituição da RENAST, houve o aprofundamento da 

institucionalização e do fortalecimento da saúde do trabalhador no âmbito do SUS, 

reunindo as condições para o estabelecimento de uma política de estado e os meios 

para sua execução. 

Neste sentido, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – 

CEREST’s, que compõem uma rede regionalizada para a organização e realização 

das ações em saúde do trabalhador, desempenham uma função de suporte técnico, 

de educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e 

vigilância à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. 

No estado do Rio Grande do Norte, o CEREST Estadual constitui 

 

[...] um polo irradiador da cultura especializada, subtendida na 
relação processo de trabalho x processo saúde/doença, assumindo a 
função de suporte técnico e científico deste campo de conhecimento. 
Suas ações devem estar articuladas aos demais serviços da rede 
SUS, orientando-os e fornecendo retaguarda às suas práticas, de 
forma que os agravos à saúde relacionados ao trabalho possam ser 
atendidos em todos os níveis de atenção do SUS, de forma integral e 
hierarquizada (SESAP/CEREST23). 
 

Assim, os CEREST’s constituem-se como centro articulador e organizador no 

seu território de abrangência, no que tange as ações intra e intersetoriais de saúde 

do trabalhador. 

No estado do Rio Grande do Norte existem atualmente quatro CEREST’s, um 

Estadual e três regionais. O CEREST Estadual foi habilitado no ano de 2004 através 

da Portaria Nᵒ 135/GM/MS. Neste mesmo ano foi habilitado o CEREST Regional da 

região Metropolitana de Natal com abrangência de cinco municípios. No ano de 

2006 foram habilitados os CEREST’s regionais da região Oeste, localizado no 

município de Mossoró e abrangendo 27 municípios, e na região do Seridó com sede 

no município de Caicó e abrangência de 25 municípios.  

A instalação de um CEREST (regional) na região do Seridó do Rio Grande do 

Norte, especificamente em Caicó deveu-se ao fato desta região ser marcada pelo 

desemprego, ou subemprego, e pelo desenvolvimento de atividades informais, 

desenvolvimento de sérios problemas de saúde para esta população, a qual 

                                                           
23

 Acesso em 11/05/2014. 
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sobrevive basicamente do comercio, da pecuária e do artesanato (bordado e 

Bonés), a maioria sem vínculos de trabalho formal. 

O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador “Paizinho 

Rangel” foi habilitado por meio de Portaria/MS Nº 653, de 19 de setembro de 2006, 

sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Caicó e estruturada com base no 

PDR – Plano Diretor de Regionalização, para atender as demandas regionais de 

atenção especializada, de forma hierarquizada e pactuada de sua área de 

abrangência, tendo como principal porta de entrada, a ESF – Estratégia Saúde da 

Família; sendo referência para os municípios que integram a 4ª Região de Saúde do 

Rio Grande do Norte. 

As ações de Saúde do Trabalhador desenvolvidas pelo CEREST 

compreendem a promoção da saúde, assistência aos agravos e a vigilância dos 

ambientes e condições de trabalho (Vigilância Sanitária), da situação de saúde dos 

trabalhadores (Vigilância Epidemiológica) e da situação ambiental (Vigilância 

Ambiental), de conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Segurança e 

Saúde do Trabalhador, consubstanciadas nos instrumentos legais que instituem a 

referida política no Ministério da Saúde. 

O CEREST dispõe de uma equipe técnica multiprofissional e interdisciplinar, 

em consonância com a Portaria Nº 2437/GM de 2005, e vem atuando na área da 

assistência através do atendimento aos trabalhadores acometidos por doenças 

relacionadas ao trabalho e também na promoção à saúde e prevenção a esses 

agravos. 

As ações de Saúde do Trabalhador desenvolvidas pelo CEREST no município 

de Caicó encontram-se pautadas em cinco eixos estruturantes de intervenção, a 

saber: 

 Problemas de saúde coletiva e ambiental relacionados ao uso de 

Agrotóxicos; 

 Acidentes do Trabalho Fatais e Graves; 

 LER/DORT – Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho; 

 Pneumoconioses24; 

 PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruídos. 

                                                           
24

 Doença pulmonar ocupacional. 
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A partir destes eixos, sua equipe técnica vem desenvolvendo ações de 

promoção e prevenção às doenças relacionadas ao trabalho através da elaboração 

de projetos de intervenção com objetivo de promover a melhoria da qualidade de 

saúde e a expectativa de vida do trabalhador. 

A programação de suas ações está organizada em quatro diretrizes 

operacionais, sendo elas: I- Promoção da Saúde do Trabalhador; II- Assistência à 

Saúde do Trabalhador; III- Vigilância à Saúde do Trabalhador; IV- Qualificação da 

Gestão. 

No tocante de vigilância em saúde do trabalhador as ações realizadas pelos 

seus técnicos incluem a identificação, o controle e a possível eliminação dos riscos 

nos locais de trabalho. Contudo, é preciso identificar quais são os riscos inerentes à 

saúde dos trabalhadores nos diferentes campos de atuação aos quais estão 

inseridos. 

No ano de 2009 o CEREST em parceria com a IV Região de Saúde do 

Seridó25, incluiu dentre suas ações a elaboração do Mapa das Atividades Produtivas 

da região a partir do qual foi elaborado o perfil das atividades produtivas dos vinte e 

cinco municípios da região.  

Neste mapeamento foram identificados os riscos inerentes a cada atividade 

produtiva existente nos municípios de sua área de abrangência. A participação neste 

processo de análise levou o CEREST a analisar de forma mais crítica, uma categoria 

de trabalho emergente na região, a profissão de mototaxista. 

A partir deste mapeamento, o CEREST elaborou um projeto de intervenção 

que buscou antes de tudo, delinear o perfil de adoecimento destes trabalhadores no 

município de Caicó. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo no ano de 2011 junto a 133 

mototaxistas. Esta pesquisa compreendeu a aplicação de um questionário contendo 

24 questões objetivas, que explicitaram aspectos essenciais para o levantamento do 

perfil de adoecimento dos mototaxistas do município de Caicó – RN.  

                                                           
25

 A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte encontra-se organizada em seis 
regionais de saúde, que constituem a instância administrativa intermediária, junto aos municípios. 
Dentre essas seis regionais, estar a IV Região de Saúde que compreende os vinte e cinco municípios 
do Seridó (oriental e ocidental), tendo como polo o município de Caicó. In: Plano Diretor de Saúde do 
Rio Grande do Norte. 2004. 
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É interessante ressaltarmos que apesar do CEREST estar presente no 

município de Caicó desde o ano de 2006 e desenvolver várias ações de promoção e 

prevenção em saúde do trabalhador, realizando desde palestras em fábricas, visitas 

nos ambientes de trabalho, até a elaboração e desenvolvimento de projetos 

interventivos, observamos que a instituição ainda não tem um grande 

reconhecimento por parte da população em geral e no caso em apreço, pelos 

mototaxistas. 

Ao questionarmos em nossa pesquisa se os entrevistados conheciam o 

CEREST ou sabia que existe uma política de saúde específica para a saúde do 

trabalhador, chegamos aos seguintes dados, como demonstra a tabela a seguir: 

 

Conhecimento da existência do CEREST pelos 
mototaxistas 

Não conhecem 66,3%  

Conhecem 33,7%  

Total 100% 

Tabela 3: Conhecimento da existência do CEREST pelos mototaxistas 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN no Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Estes dados confirmam o quanto a implementação da PNST na região ainda 

encontra-se fragilizada. Ainda em relação a esta política, perguntamos aos 

mototaxistas em nosso questionário se ele tinha conhecimento da existência da 

referida política de saúde do trabalhador, 63,3% responderam que não, 15,3% 

responderam que sim, sabiam que existe uma política específica para tratar o 

trabalhador adoecido no trabalho e 21,4% preferiu não responder . No entanto, essa 

é uma questão que não foi aprofundada em nossa análise, podendo conduzir a 

novos questionamentos para futuros estudos. 

Portanto, com base nos dados obtidos junto ao CEREST a partir da nossa 

pesquisa buscamos delinear quais as condições de saúde desses trabalhadores. 

 

4.3 AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR MOTOTAXISTA DE 

CAICÓ/RN: RISCOS E AGRAVOS INERENTES A PROFISSÃO 
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As condições de trabalho as quais o mototaxista encontra-se submetido no 

seu cotidiano de trabalho acabam gerando o seu adoecimento, através das 

chamadas doenças ocupacionais; ocasionando nestes trabalhadores uma possível 

invalidez ou mesmo a morte. 

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 
 

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 
trabalhador (a) (CLT, p.25). 

 

 A exposição ao risco constante de acidentes no trânsito é algo permanente na 

atividade mototaxista, portanto, trata-se de uma atividade perigosa, que vunerabiliza 

o trabalhador. 

 No dia 20 de junho de 2014 foi publicada a Lei Nº 12.997 que acrescenta 

entre as atividades perigosas àquelas desenvolvidas pelo trabalhador em 

motocicleta. Acontece que, não obstante o reconhecimento da periculosidade da 

atividade pela lei, os efeitos pecuniários dela decorrente não se aplicam a todos os 

trabalhadores, restringindo-se aqueles que possuem vínculo empregatício.  

 Apesar da Lei Nº 12.997/14 considerar perigosas as atividades do trabalhador 

motociclista, os efeitos pecuniários decorrentes dessa alteração legislativa ainda 

estão em discussão, visto que se aguarda a regulamentação da atividade prevista 

no parágrafo quarto do artigo 193 da CLT pelo Ministério do Trabalho. (VIEIRA 

JUNIOR, 2014) 

 Observamos que muitos desses trabalhadores se enquadram como 

autônomos e ainda não estão inscritos no INSS, ficando assim, desprotegidos no 

que tange aos benefícios previdenciários. De acordo com a legislação em vigor no 

município (Lei Nº 4.507/11, artigo 2°, inciso II) o mototaxista precisa estar vinculado 

ao INSS, no entanto, essa recomendação ainda não é fiscalizada pelos órgãos 

competentes do município, levando vários trabalhadores ao não cumprimento da 

referida recomendação.  

 Uma das tentativas do Estado para tentar reduzir as assimetrias presentes no 

mercado de trabalho tem sido a articulação entre uma política macroeconômica que 

tenha na geração de empregos um de seus pressupostos com políticas sociais e de 
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mercado de trabalho que visem reduzir as desigualdades existentes entre os 

diversos grupos de trabalhadores.  

 Essas assimetrias, decorrentes do maior poder do comprador de força de 

trabalho, assim como das características inatas e adquiridas pelos indivíduos, 

refletem-se nas oportunidades que estes têm no mercado de trabalho. Portanto, 

cabe ao Estado, através das políticas públicas, intervir para corrigir ou ao menos 

compensar essas tendências. (MORETTO, 2010)  

Cabe às políticas públicas sociais enquanto sistema operacionalizador de 

direitos direcionarem o atendimento aos trabalhadores, no caso em apreço, a saúde 

do trabalhador constitui uma área especifica da Saúde Pública que tem por objeto de 

estudo e intervenção as relações de trabalho e saúde. 

 A grande incidência de doenças relacionadas à categoria dos mototaxistas 

revela a necessidade de geração de conhecimentos acerca dos riscos inerentes aos 

profissionais mototaxistas. Neste sentido, o CEREST procurou delinear o perfil de 

adoecimento do trabalhador mototaxista através de um trabalho de vigilância 

epidemiológica, o qual é caracterizado pela Lei Nº 8.080/90 como: 

 

Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 

 

 Portanto, a vigilância epidemiológica constitui-se, ainda, como um importante 

instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços 

de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas. 

Com base neste estudo realizado pelo CEREST realizamos uma análise mais 

aprofundada acerca das condições de saúde desses trabalhadores. 

Questões acerca de possíveis acidentes de trabalho, intensidade dos 

acidentes envolvendo os mototaxistas, relação entre a intensidade do acidente e a 

paralisação do trabalho, existência de doença relativa ou decorrente do tipo de 

atividade profissional desenvolvida foram abordadas.  
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Sabemos que a paralisação da atividade representa, para o trabalhador26, a 

suspensão de seu rendimento. Com efeito, não são todos os trabalhadores 

mototaxistas que se beneficiam dos direitos trabalhistas, embora possam ocorrer 

casos em que alguns trabalhadores contribuam com o INSS, amenizando, assim, os 

efeitos de qualquer adversidade relativa à profissão.  

Ao questionarmos em nossa pesquisa se para os mototaxistas entrevistados 

a atividade que eles exercem oferece riscos, observamos que todos têm consciência 

do quanto a profissão oferece riscos a saúde do trabalhador; então perguntamos 

quais seriam os maiores riscos observados por eles no cotidiano de trabalho e 

obtivemos os seguintes dados: 95,9% dos entrevistados responderam que os 

maiores riscos aos quais eles estão expostos são assaltos e acidentes no trânsito, 

um dos entrevistados não respondeu e 3, 06% respondeu que os riscos aos quais os 

mototaxistas estão expostos no cotidiano de trabalho são as doenças de pele.  

 A violência tem sido uma preocupação constante na vida do mototaxista; o 

município vem vivenciando uma onda de assaltos nos últimos meses e o mototaxista 

tem sido um alvo frequente dessa onda de violência. No mês de março deste ano de 

2014 um mototaxista foi assassinado27 após ter reagido a um assalto, fato que levou 

a categoria a realizar um protesto que reuniu Centenas de mototaxistas nas ruas de 

Caicó contestando a falta de segurança vivenciada no município nos últimos dias.  

 

                                                           
26

 Dos 133 mototaxistas que participaram da pesquisa realizada pelo CEREST, cinquenta e sete já 

tinham sofrido algum tipo de acidente durante a realização do seu trabalho; compreendendo um dado 
de 42,9% dos entrevistados. 
27

 O mototaxista, Alceno Santos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo no seu local de 
trabalho, ao reagir a um assalto. Alceno, 55anos, que vinha resistindo aos ferimentos, faleceu na 
madrugada desta quinta-feira (27) na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Currais Novos.  
Blog de Wllana Dantas. www.wllanadantas.com.br/ acesso em 27/03/14. 

 

 

http://www.wllanadantas.com.br/
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Figura 4: Protesto dos Mototaxistas em prol da Segurança em Caicó. (27/03/2014). 

Foto de Wllana Dantas. Fonte: Blog de wllanadantas.com.br/ 

 

 A variável já sofreu algum acidente de trabalho é um dos aspectos 

fundamentais para medir a dimensão da periculosidade, dos riscos que permeiam a 

atividade de mototáxi. De acordo com os dados do CEREST o número de 

trabalhadores que já sofreram algum acidente de trânsito durante a execução de seu 

trabalho chega próximo aos 50%, como podemos observar no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 14 :Mototaxistas que vítimas de Acidentes de Trabalho. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 
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Gráfico 14: Mototaxistas que Sofreram Acidentes 
de Trabalho  
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 Dos 133 trabalhadores entrevistados, 43% já sofreram acidentes de trabalho; 

assim, o acidente de trabalho, particularmente o de trânsito, constitui um elemento 

presente e que se manifesta na atividade de mototáxi; neste sentido, a questão 

referente a segurança assumiu o tema central das primeiras discussões no tocante a 

regulamentação da profissão, tema que será abordado no próximo capítulo. 

 Porém, para compreender em que medida tal aspecto é nefasto para esses 

trabalhadores, deve-se medir a intensidade dos acidentes. Esta variável permitirá 

enxergar se houve um período longo de paralisação de suas atividades. Entre os 

mototaxistas entrevistados que já se acidentaram, vinte trabalhadores precisaram se 

afastar do trabalho e apenas oito trabalhadores precisaram de atendimento médico 

e/ou ambulatorial.  

 A questão do acidente se torna relevante, na medida em que a atividade de 

mototáxi não comporta, no caso de Caicó, qualquer cobertura social e trabalhista, as 

quais poderiam ofertar alguma segurança para esses trabalhadores, diferentemente 

dos casos daqueles que contribuem para o INSS. Os efeitos decorrentes dos 

acidentes podem ser de ordem individual e social, pois, além de incidirem no 

trabalhador as sequelas fisiológicas do acidente, socialmente têm um custo elevado, 

na medida em que sua unidade familiar se encontra desamparada de qualquer 

benefício.  

 Vejamos o trecho da entrevista de um mototaxista vítima de acidente de 

trabalho grave relatando sua situação após o acidente: 

 

Minha vida financeira foi através dos amigos e da família; porque a 
pessoa que me acidentou manda um salário pra mim. Graças a Deus 
que ele manda, mas como todos sabem, um salário não dá pra viver, 
principalmente um pai de família com duas crianças dentro de casa. 
E então, os familiares e os amigos me ajudam bastante. Mas vou 
começar a contribuir; se Deus quiser, a partir de agosto. Por causa 
de quatro dias de atraso no meu INSS que eu não fui contemplado 
com o beneficio (Entrevistado 2). 

 

 Era o segundo acidente que o mototaxista entrevistado se envolvia durante a 

execução do seu trabalho. Neste segundo acidente, o trabalhador teve sua perna 

fraturada em dois locais quando teve a moto atropelada por uma caçamba, e por 
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não ser segurado do INSS não foi beneficiado com o auxílio acidente previdenciário; 

restando-lhe contar apenas com o apoio de familiares e a ajuda da empresa a qual a 

caçamba faz parte.  

 Outra variável mensurada e que pode caracterizar a atividade de mototáxi diz 

respeito ao fato de que se esses trabalhadores já desenvolveram alguma doença 

devido à profissão que realizam. Ao questionarmos os mototaxistas entrevistados se 

eles sentem algum sintoma de Doença Relacionada ao Trabalho (DRT), observamos 

que mais da metade dos entrevistados afirmaram que sim, 53,1% como demonstra o 

gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 15: Sente sintoma de DRT. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

 Perguntamos então, aos entrevistados se eles acham que estes sintomas tem 

relação com o trabalho executado por eles; 51% responderam que sim. Ao 

perguntarmos por que eles pensam que este sintoma tem relação com o seu 

trabalho, obtivemos os seguintes dados: 27,5% associa o sintoma ao tempo em que 

passa sentado na garupa da moto e 23,4% associa o sintoma às más condições das 

estradas; 47,9% dos entrevistados não se queixaram de sentirem sintomas de DRT 

e um dos entrevistados não respondeu. 
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Gráfico 15: Sente sintoma de DRT 
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 A pesquisa realizada pelo CEREST procurou levantar questões acerca de 

assuntos específicos da área médica, fonoaudiológica e fisioterapêutica; contando 

com a participação dos técnicos de sua equipe. De acordo com os dados levantados 

a maioria dos mototaxistas sente algum sintoma de doença osteomuscular, 

aproximadamente 61% dos entrevistados. Este número também compreende o 

quantitativo de trabalhadores que se queixa de desconforto durante a execução do 

seu trabalho, como demonstra os gráficos a seguir. 

 

 

Gráfico 16: Região do Corpo com Sintomas de DRT’s. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 Estes dados estão relacionados ao cotidiano de trabalho dos mototaxistas 

para a execução de sua atividade, cujo traço característico é estar sentado sobre a 

moto por várias horas no decorrer do dia, trafegando por ruas e rodovias em más 

condições (esburacadas), e sem muito tempo e até mesmo um lugar adequado para 

descanso, fatores que em longo prazo vão ocasionar nestes trabalhadores vários 

problemas osteomusculares, como demonstrou o gráfico 16. 

 Dentre os problemas osteomusculares a lombalgia pode ser considerada uma 

das doenças ocupacionais mais frequentes, estando associada às atividades nas 

quais os trabalhadores estão expostos a uma grande sobrecarga física ou a uma 

postura inadequada, no caso específico dos mototaxistas, a postura do trabalhador 

sobre a moto por um período prolongado é um condicionante que pode levar o 

trabalhador a desenvolver este tipo de DRT.  
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Gráfico 17:Mototaxistas que Sentem Desconforto na Execução do Trabalho. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 Os dados levantados pelo CEREST deixam claro que mais de 50% dos 

mototaxistas entrevistados sentem desconforto durante a execução do seu trabalho. 

O fato deste trabalhador não conseguir relaxar durante a execução de seu trabalho, 

acaba gerando uma tensão muscular muito forte ou pode ainda levar este 

trabalhador a manifestar certa agressividade, e outras descargas psicomotoras, ou 

comportamentais, muitas vezes observada no dia a dia, ou em brigas no trânsito, etc.  

 

Gráfico 18: Mototaxistas que Sentem Desconforto na Hora de Dormir. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 A pesquisa do CEREST também revelou que 54,89% dos mototaxistas 

entrevistados apresentam desconforto na hora de dormir. Estes dados revelam o 

quanto à saúde desses trabalhadores encontra-se afetada pelo cotidiano de trabalho 
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ao qual cada trabalhador está submetido. Essa rotina pode melhor retratada através 

da fala de um dos entrevistados em nossa pesquisa.  

 

Minha rotina de trabalho (...) eu começo de cinco horas da manhã, 
vou pra casa as oito tomar café, volto novamente pra praça, esperar 
fazer corrida. Vou almoçar de onze horas, retorno as duas pra 
descansar um pouco; vou pra praça novamente as cinco, trabalho 
até oito horas e às vezes até mais. No período de festa mais ainda, 
porque se estende às vezes até amanhecer o dia. Então, é essa a 
rotina do mototaxista (Entrevistado 2). 

 

 A análise desses dados deixa transparecer o quanto estes trabalhadores são 

vítimas de sua própria auto exploração, ocasionada pelo sistema vigente que impõe 

condições precarizadas de trabalho, principalmente ao trabalhador informal, visto ser 

este um trabalhador mais fragilizado no que se refere às leis trabalhistas e de 

proteção social. 

 No tocante a proteção contra os efeitos causados pela constante exposição 

ao sol, observamos nos dados colhidos pela pesquisa do CEREST que, dentre os 

entrevistados, 27 já apresentaram lesões de pele, sendo que apenas onze 

procuraram assistência médica especializada. A mesma pesquisa questionou os 

trabalhadores acerca dos meios de proteção e uso de protetor solar e foram obtidos 

os seguintes dados: apenas 40,60% dos mototaxistas entrevistados usam o protetor 

solar constantemente e 59,40% não utilizam. No entanto a maioria dos entrevistados, 

cerca de 86,47%, utilizam outros meios de proteção solar (roupas de mangas 

compridas, bonés, luvas e óculos), conforme os gráficos 19 e 20 a seguir. 
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Gráfico 19: Mototaxistas que Usam Protetor Solar. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 

Gráfico 20: Mototaxistas que Utilizam outros Meios de Proteção a Exposição Solar. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 Também procuramos saber se, dentre os trabalhadores entrevistados pelo 

CEREST existia casos de problemas auditivos; obtivemos os seguintes dados: 11% 

se queixam de dor no ouvido, 17% sentem dificuldade para ouvir e 27% ouvem um 

zumbido no ouvido (tipo cigarra) no ouvido durante o dia, destes, seis trabalhadores 
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Gráfico19: Trabalhadores que fazem uso de 
protetor solar 
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relataram que esse zumbido aumenta durante a noite; como demonstra os gráficos a 

seguir. 

 

 

Gráfico 21: Mototaxistas que Sentem Dor no Ouvido. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 

Gráfico 22: Mototaxistas que Sentem Dificuldade para Ouvir. 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 
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Gráfico 21: Trabalhadores que sentem dor no ouvido  
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Gráfico 23: Mototaxistas que um Zumbido (tipo cigarra). 

Fonte: CEREST. Prevenção aos Riscos Relacionados à Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de 

Caicó/RN. Caicó, 2011. 

 

 A exposição a ruídos intensos pode ocasionar vários distúrbios no organismo 

humano. Pode alterar significativamente o humor e a capacidade de concentração 

das pessoas, além de provocar interferências no metabolismo de todo o organismo 

gerando riscos de distúrbios cardiovasculares, inclusive tornando a perda auditiva 

irreversível.  

 A constante exposição ao ruído no ambiente de trabalho pode ser prejudicial, 

levando muitos trabalhadores a perda de audição, problema conhecido como Perda 

Induzida Por Ruído – PAIR28.  

  

A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) relacionada ao trabalho é 
uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da 
exposição continuada a elevados níveis de pressão sonora. [...] 
podendo levar à incapacidade auditiva, disfunções auditivas – como 
zumbidos e alterações vestibulares – e mesmo dificultar a inserção 
no mercado de trabalho. (OGIDO, COSTA e MACHADO, 2009, 
p.378) 
 

 No caso dos mototaxistas que estão cotidianamente expostos a sons como 

buzina, sirene, carros de som, dentre outros barulhos presentes nas ruas, o ruído 

                                                           
28

 A perda induzida pelo ruído é uma patologia cumulativa e insidiosa, que cresce ao longo dos anos 

de exposição ao ruído associado ao ambiente de trabalho. 
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também pode agravar o stress, comprometendo a saúde desses trabalhadores e 

aumentar o risco de acidentes. 

 Os sintomas auditivos são na maioria das vezes representados por: perda 

auditiva, zumbidos, dificuldades na compreensão da fala, alterações do sono e 

transtornos: da comunicação, neurológicos, digestivos, comportamentais, 

cardiovasculares e hormonais.  

 A análise realizada pelo CEREST não relaciona a exposição constante dos 

mototaxistas ao ruído a problemas de saúde mais específicos, como as doenças 

cardiovasculares, por exemplo, visto que é preciso um estudo aprofundado por cada 

caso identificado na referida pesquisa. No entanto, podemos observar que estes 

trabalhadores estão mais suscetíveis a desenvolverem algum tipo de perda auditiva. 

 Observa-se, a partir dos dados analisados que as questões relativas à saúde 

dos mototaxistas são de suma importância, pois tanto o acidente de trânsito, quanto 

a doença ocupacional, em número menor, incide na paralisação imediata de sua 

profissão. Esse fato tem por desdobramento a ausência de seu rendimento, uma vez 

que ele não está protegido por uma legislação trabalhista, assim impulsiona a 

precarização de reprodução social. 

 Na medida em que parâmetros da formalidade do trabalho se fazem ausentes 

na atividade do mototáxi, pode-se compreender a submissão desses trabalhadores 

às condições de trabalho a eles apresentadas.  

 Esses dados nos revelam não uma escolha por parte desses profissionais, 

mas, sim, um engajamento preciso para que eles almejem o mínimo necessário para 

a reprodução de sua força de trabalho e sustento de suas famílias.  

 Ocorre, com frequência, a extensão da jornada de trabalho. A permanência 

destes trabalhadores nas ruas é estendida no sentido de auferir uma maior 

proporção corrida/dia, mesmo que isto implique em uma jornada de trabalho superior 

aos padrões vigentes. 

De uma forma geral o perfil de adoecimento dos mototaxistas da cidade de 

Caicó/RN, na sua maioria é formado por elementos negativos, ocasionados por 

condições de trabalhos árduas e difíceis, que afetam a saúde e o bem-estar desses 

trabalhadores, levando-os a desenvolverem sérios problemas ortopédicos, de pele e 

audição, entre outros que o desconforto do trabalho possibilita. 

Essa breve análise revela o quão precarizado é o trabalho desses 

trabalhadores que, na garupa de uma motocicleta, passam horas sob o sol forte da 
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região, em meio ao caos do trânsito do município, com todo o desconforto da rotina 

diária de trabalho, numa verdadeira luta para conseguir ganhar o sustento de sua 

família.  

 

4.4.O ADOECIMENTO E A QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

Apesar de indícios de o sistema previdenciário existir desde o Brasil colônia 

através das Santas Casas de Misericórdia e das Sociedades Beneficentes, só a 

partir das primeiras décadas do século XX foi que surgiu um número significativo de 

associações e sociedades de socorro mútuo ligado ao movimento operário 

(SALVADOR, 2008). 

 As Caixas de Aposentadorias e Pensões – CAPs instituídas pela Lei Eloy 

Chaves em 1923 são consideradas como o marco que originou a Previdência Social. 

As CAPs compreendiam organizações de natureza privada, financiadas pelas 

empresas e seus trabalhadores para garantir alguns benefícios como aposentadoria 

e pensão aos seus contribuintes e familiares. Estas foram no decorrer do tempo, 

substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs29. 

Os IAP se expandiram na década de 1930 cobrindo os riscos relacionados à 

perda da capacidade laborativa para determinadas categorias de trabalhadores, 

originando a partis deles a medicina previdenciária. 

No governo de Getúlio Vargas, em 1933 as CAP’s foram unificadas e 

modificadas para IAP’s contemplando o operariado urbano e não apenas aqueles 

que pertenciam a um grupo de trabalhadores incluídos em sua respectiva CAP. 

 Neste sentido, o termo previdência foi adotado como sinônimo de seguro, no 

que tange ao pagamento dos benefícios supracitados, enquanto os demais 

benefícios eram designados como assistência médica. 

Na década de 1940 com a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 a 

Previdência Social foi criada como dispositivo de seguro social, incentivada pela 

participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e pelo Plano Beveridge30.  

                                                           
29

 Esses institutos ofereciam um conjunto de benefícios e serviços conforme a contribuição dos 

trabalhadores, dos empresários e do Estado; o primeiro a ser criado no ano de 1933 foi o dos 
marítimos – IPAM. 
30

 Este Plano introduziu um o conceito de seguridade social, representando o marco referencial para 
a proteção social. Para um maior aprofundamento ver BOSCHETTI, 2006. 



93 
 

A uniformização e unificação da Previdência Social já estavam em pauta no 

país desde o final do governo de Getúlio Vargas, resultando na Lei Orgânica da 

Previdência Social, aprovada somente em 1960 (BEHRING e BOSCHETTI, 2011). 

Essa unificação da Previdência Social, com a junção dos CAPs só veio a 

acontecer em 1966, atendendo a duas características fundamentais: o crescente 

papel interventivo do Estado na sociedade e a medicalização da vida social, imposta 

tanto na Saúde Pública quanto na Previdência Social. A partir deste período a 

previdência social se centralizou no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, 

retirando assim, definitivamente, os trabalhadores da gestão da previdência social, 

tratada agora como uma questão técnica e atuarial (idem). 

Em 1971 a previdência social passou a dar cobertura aos trabalhadores rurais 

através da criação do Funrural, uma política de caráter ainda mais redistributivo, 

fundada na contribuição de uma pequena taxa pelos produtores rurais. 

 No ano de 1974 foi criado o Ministério da Previdência Social que incorporou a 

Legião da Boa Vontade – LBV, a Fundação Nacional para o Bem-estar do Menor – 

Funabem, a Central de Medicamentos – CEME e a Empresa de Processamento de 

Dados da Previdência Social – Dataprev.  

De acordo com Behring e Boschetti (2011) teve-se com isso uma ampla 

reforma administrativa no Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social – 

SINPAS31, já no ano de 1977, e a partir dessa associação entre a previdência, a 

assistência e a saúde houve uma forte imposição da medicalização da saúde, 

enfatizando assim o método curativista, com foco na doença, no atendimento 

especializado e individual em detrimento da saúde pública.  

Essas reformas não conseguiram reverter a ênfase da política de saúde, 

caracterizada pela predominância da participação da Previdência Social, através de 

ações curativas, comandadas pelo setor privado. 

Com a Constituição de 1988 a Previdência Social, anteriormente contributiva, 

recolhendo os proventos em fundo de aposentadoria e pensões, se torna universal, 

contemplando todos os trabalhadores e qualquer indivíduo que seja contribuinte; 

além de garantir uma renda mensal vitalícia a idosos e portadores de deficiência, 

                                                           
31

 O SINPAS compreendia o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, o Instituto Nacional de 
Assistência Médica – INAMPS, e o Instituto Nacional de Administração da Previdência Social – 
IAPAS. 
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desde que comprovada baixa renda e se enquadre na qualidade de segurado da 

assistência social.  

É válido salientar aqui que a previdência social sempre esteve direcionada 

àqueles trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho e posteriormente aos 

seus contribuintes particulares; portanto, direitos como aposentadoria, pensões, 

seguro desemprego e seguro saúde restringiam-se aos trabalhadores assalariados.  

Segundo Salvador (2008) o seguro social previdenciário é na verdade a forma 

encontrada pelo capital para garantir o mínimo de segurança social aos 

trabalhadores inseridos nas relações estáveis de trabalho, deixando de fora dessa 

cobertura todos os trabalhadores excluídos desse mercado de trabalho e aqueles 

que não contribuem com a previdência. 

Neste contexto estão excluídos da previdência social todos os trabalhadores 

do setor informal da economia que não pagam o seguro social como autônomos; 

dentre eles os trabalhadores mototaxistas, apesar de já constar na lei que 

regulamenta a atividade a obrigatoriedade do trabalhador contribuir com a 

previdência social. Esta contribuição pode ser feita de duas formas: por meio do 

recolhimento de alíquota de 20% sobre o valor da remuneração ou através do Plano 

Simplificado, com a contribuição de 11% sobre o salário mínimo. 

Este plano foi criado para atender aos trabalhadores de baixa renda, 

principalmente os trabalhadores autônomos. Com ele, seus segurados têm o direito 

a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-

reclusão. A única restrição do referido plano refere-se a aposentadoria, que não 

pode ser por tempo de contribuição, restringindo-se a aposentadoria por idade ou 

invalidez. 

Atualmente, as bases de dados do Ministério da Previdência Social (MPS) 

registrou um significativo aumento no volume de contribuintes (ANSILIERO, 2013) 

sejam estes assalariados ou autônomos. Os levantamentos feitos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) refletiram estes resultados, pois tanto os 

Censos Demográficos quanto a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) confirmam a expansão dos níveis de proteção previdenciária entre a 

população brasileira ocupada. 

Este aumento no indicador de cobertura dos trabalhadores ocupados 

encontra-se associado mais a inclusão de contribuintes do RGPS do que pelo 

aumento na proporção de trabalhadores no mercado formal. 
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De acordo com os dados da Proteção Previdenciária dos Ocupados entre 16 

e 59 anos em 2011 houve um aumento de 56,5% no número de contribuintes do 

RGPS, sendo o número de não contribuintes 29,3% (ANSILIERO, 2013). 

No entanto, várias características do funcionamento do mercado de trabalho 

podem influenciar o grau de cobertura previdenciária de um país. Segundo Ansiliero 

(2013): 

 

O argumento mais comum, relacionando mercado de trabalho e 
desproteção previdenciária, aponta para a elevada informalidade nas 
relações de trabalho como o principal determinante da baixa 
proporção de ocupados participando de regimes previdenciários. 
Grosso modo, no Brasil, parcela importante da PEA ocupada não 
teria acesso a postos de trabalho de qualidade, com benefícios e 
outras garantias laborais, restando como alternativa o setor informal 
da economia, marcado pela informalidade e pela precariedade das 
relações e condições de trabalho (ANSILIERO, 2013, p. 17). 

 

No caso dos mototaxistas a inscrição no RGPS, embora seja necessária, pois 

é um requisito previsto na legislação vigente que regulamenta a atividade, na prática 

ela acaba sendo voluntária, já que depende de decisão individual e de difícil 

imposição pelo Estado. 

Frente às características da atividade, na qual tende naturalmente a 

prevalecer à ausência de aporte previdenciário patronal, resta a estes indivíduos a 

possibilidade de assumirem integralmente o custo da contribuição para o RGPS. No 

entanto, como esta atividade também é, predominantemente, marcada pela 

precariedade e pelos baixos rendimentos (de alta oscilação), a baixa capacidade 

contributiva tende a ser um fator impeditivo bastante relevante. 

Mas, de acordo com os dados obtidos em nossa pesquisa o número de 

mototaxistas inscritos no INSS aumentou significativamente após a regulamentação 

da atividade; ao questionarmos os nossos entrevistados se eles já realizaram a 

inscrição no INSS 70,4% responderam que sim (bem mais que a metade dos 

entrevistados); como demonstra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 24: Trabalhador que já é Contribuinte do INSS. 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013.  

 

Porém, a pesquisa também revelou que nem todos conhecem os direitos 

previdenciários, cerca de 58,2% dos mototaxistas afirmaram conhecer os direitos 

dos segurados da Previdência Social, como podemos observar na tabela a seguir. 

 

Conhece os direitos do segurado do INSS? 

Sim 58,2 

Não  41,8% 

Tabela 4 : Conhece os direitos dos segurados da Previdência Social 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013.  

 

Outro aspecto interessante relacionado à contribuição do INSS refere-se ao 

seguinte questionamento feito aos nossos entrevistados: Se você tiver que parar de 

trabalhar por mais de uma semana por motivo de doença ou algum acidente, você 

recorre a alguém? Se sim, a quem? De acordo com os dados obtidos 52 

mototaxistas responderam que sim e recorreriam ao INSS, fato que revela que estes 

trabalhadores já percebem a importância do seguro social frente a impossibilidade 

de trabalhar. Podemos visualizar melhor os resultados a partir da tabela a seguir: 

 

A quem os mototaxistas pesquisados recorrem em caso de doença ou acidente 
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Gráfico 24: Você já é contribuinte do INSS 
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Resposta dos entrevistados Absoluto % 

Recorre ao INSS 52 69,3% 

Recorre á Família 17 22,6% 

Recorre ao SEBRAE 04 5,3% 

Recorre aos Amigos 01 1,3% 

Recorre ao Sindicato Rural 01 1,3% 

TOTAL 75 100% 

Tabela 5: A quem os mototaxistas pesquisados recorrem em caso de doença ou acidente 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

Os trabalhadores que responderam que não recorrem a ninguém 

compreendeu um número de 23 mototaxistas. É interessante frisar aqui, que quatro 

mototaxistas afirmaram que não recorrem a ninguém em caso de adoecimento ou 

envolvimento em acidentes, mas ao serem questionados sobre o porquê não 

recorrer a ninguém, responderam que são contribuintes do INSS, portanto, 

conhecem seus direitos enquanto contribuintes. 

 

Por que não recorrem a ninguém 

Respostas Número de Mototaxistas Entrevistados 

Não tem a quem recorrer  15 Mototaxistas 

Tem uma renda extra 01 Mototaxistas 

Recorre ao hospital 02 Mototaxistas 

Não recorre a ninguém, porque só tem a 

família.  
01 Mototaxistas 

É contribuinte do INSS 04 Mototaxistas 

Total de 23 Mototaxistas que responderam que não recorrem a ninguém 

Tabela 6: Por que o mototaxista não recorre a ninguém no caso de adoecimento 

Fonte: SANTOS, A. G. A condição de Saúde do Trabalhador Mototaxista do Município de Caicó/RN no 

Contexto da Precarização do Trabalho. UFRN, 2013. 

 

É válido explicitarmos que mesmo se enquadrando no trabalho informal, 

precarizado, caracterizado pela baixa remuneração, pelas deficientes condições de 

trabalho, pela privação de direitos e proteção social. A regulamentação da atividade 

mototaxista obriga estes trabalhadores a fazer sua inscrição como segurado do 
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INSS. Com isso, passam a ter acesso a alguns benefícios previdenciários, 

assegurando assim, uma compensação financeira em casos de doenças e 

acidentes. 

Pois ao associarmos a informalidade com a ocorrência do acidente de 

trabalho ou ao adoecimento do trabalhador, observamos alguns elementos 

coercitivos como a volta precoce ao trabalho ou a permanência no trabalho sem que 

haja o restabelecimento da saúde devido a necessidade de trabalhar para obter 

renda, como explicita a fala de um dos nossos entrevistados: “Por causa de quatro 

dias de atraso no meu INSS que eu não fui contemplado com o beneficio”, .este 

mototaxista teve a perna fraturada e necessitou de um longo período de afastamento 

do trabalho; passou quatro meses com um fixador na perna para só após este 

período iniciar a fisioterapia de reabilitação. O fato de não ter sido contemplado pelo 

auxilio acidente levou este trabalhador a retomar suas atividades antes do período 

previsto para sua plena reabilitação. 

Como explicita Amoras (2011) 

 

Todas as pessoas que exercem alguma atividade remunerada, 
mesmo sem vínculo empregatício, devem contribuir com a 
Previdência Social. Inclusive os mototaxistas regularizados e os não-
regularizados. Diariamente, eles correm riscos constantes no trânsito 
e não contar com a proteção previdenciária, no caso de acidente, 
doença e outros riscos, pode deixá-los sem nenhuma renda durante 
o período em que não puderem trabalhar (AMORAS, 2011, p. 74). 

 

Desta forma, no caso do trabalhador sofrer algum acidente, ficando 

impossibilitado de trabalhar, estando em dia com o INSS receberá o auxílio acidente. 

Portanto, a contribuição Previdenciária não pode ser entendida pelo mototaxista 

como um gasto, mas sim como um investimento.  

Por o trabalho executado em motocicletas ser considerada uma atividade 

perigosa, no dia 20/06/14 foi sancionada uma nova legislação32, a Lei N°12.997/1433 

que acrescenta o parágrafo de número quatro ao artigo 193 da CLT, o qual passa a 

considerar a periculosidade do trabalho em motocicletas, garantindo aos 

trabalhadores motoboys, mototaxistas (dentre outros que utilizam a motocicleta na 

                                                           
32

 Esta nova lei não substitui a Lei N°12.009/09 que regulamenta a atividade mototaxista. 
33

 Esta lei foi motivada a partir da constatação inicial, feita pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, de 
um alarmante número de acidentes envolvendo motocicletas, com vítimas fatais ou sérias lesões. 
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execução de suas atividades) o adicional de 30% sobre o salário. Fica claro nesta lei 

a restrição desta aos trabalhadores formais, deixando descobertos todos os 

trabalhadores autônomos, por conta própria, que fazem parte da informalidade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A precarização das condições de trabalho e a intensificação das 

desigualdades sociais e da pobreza são indicadores claros das mudanças que vem 

ocorrendo no mundo do trabalho desde os anos de 1970.  

A percepção acerca do conceito de trabalho tem se modificado devido às 

alterações da sociedade e de novos meios de garantias da própria sobrevivência por 

parte dos trabalhadores como respostas a tais mudanças. 

Assim, o trabalho tem perdido o sentido de satisfação pessoal, de valorização 

do ser humano, predominando como meio de satisfação das necessidades básicas, 

em que os indivíduos trabalham para sua sobrevivência.  

Neste contexto, 

 

O aumento da produção, da automação, da precarização e do 
trabalho informal, bem como, a utilização de um número cada vez 
menor de trabalhadores empregados, vem causando novos prejuízos 
à saúde dos trabalhadores, aliando-se aos acidentes e doenças do 
trabalho já existentes (BRASIL, 2005). 

 

O adoecimento dos trabalhadores, vítimas da precarização dos processos e 

relações nos ambientes de trabalho é um fenômeno que vem se agravando a cada 

dia.  

No caso dos mototaxistas “doenças ocupacionais”, reveladas, sobretudo 

através de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e acidentes de 

trabalho no trânsito configuram o grau de precarização a qual estes trabalhadores 

encontram-se expostos no seu dia a dia. 

Percebemos através desse estudo que o trabalhador mototaxista (em sua 

maioria) identifica vários riscos aos quais estão expostos, principalmente os riscos 

relacionados à vulnerabilidade do trabalhador frente aos acidentes no trânsito e 

violência urbana.  

No estudo realizado por Albuquerque et al (2012) 

 

O acidente de trânsito foi citado pelo entrevistado como sendo um 
dos riscos da profissão, principalmente, pela falta de garantias como 
a ausência do plano de saúde, que faz o mototaxista acidentado está 
totalmente dependente do SUS. (p.05) 
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Realidade próxima a vivenciada pelos mototaxistas de Caicó. O número de 

acidentes de trânsito envolvendo motociclistas tem crescido significativamente nos 

últimos anos, sendo um dos maiores responsáveis pelas internações nos hospitais 

de urgência e emergência. 

De acordo com Waiselfisz (2013) 

 

As internações por acidentes de moto foram as que cresceram de 
forma totalmente inaceitável no período 1998/2012 (crescimento de 
366,1%), chegando, em 2012 a representar mais da metade do total 
de internações por acidentes de trânsito registrados pelo SUS. 
(WAISELFISZ, 2013, p.65) 
 

O autor observa que houve um crescimento contínuo a partir de 1998, com 

um ritmo de perto de 10% ao ano, e ressalta que as taxas de internação de 

motociclistas “experimentam um brusco incremento a partir de 2009, quando pulam 

para 30% ao ano” (WAISELFISZ, 2013), período em que a lei federal que 

regulamenta a atividade entra em vigor. 

O mesmo autor explicita ainda que no ano de 2011 a morte de motociclistas 

representa 1/3 das mortes no trânsito no Brasil. No Rio Grande do Norte este 

número compreende 50, 6% dos óbitos, conforme os dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade – SIM (idem).  

No município de Caicó, de acordo com dados de Estatísticas de Ocorrências 

de Acidente de Trânsito do 3° Subgrupamento de Bombeiros Militar (Corpo de 

Bombeiros Militar do RN, 2014) do município de Caicó, entre o mês de junho de 

2013 a junho de 2014 foram registrados 163 atendimentos envolvendo motociclistas 

no município.  

Não são especificados nesses dados se os envolvidos eram mototaxistas ou 

não, mas se levarmos em consideração o quantitativo de trabalhadores atuando 

como mototaxistas e os dados coletados pelo CEREST (Centro Regional de 

Referencia em Saúde do Trabalhador, 2011) onde 43% dos entrevistados afirmaram 

já ter se envolvido em algum acidente durante o trabalho, percebemos o quanto 

estes trabalhadores são vulneráveis em relação aos acidentes de trânsito. 

Os acidentes de trânsito, como causas de mortes de trabalhadores exercendo 

sua atividade, estão presentes no mundo do trabalho, principalmente em ambientes 
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onde predomina a precarização do trabalho. Para os mototaxistas, os acidentes de 

trânsito podem proporcionar lesões físicas e emocionais e, consequentemente, 

causar o afastamento destes trabalhadores de suas atividades laborais. 

Os mototaxistas de Caicó são, na grande maioria, trabalhadores autônomos, 

por conta própria, sem vínculos empregatícios, se enquadrando assim, no trabalho 

informal e, consequentemente, as leis que regem a atividade, principalmente no 

tocante a periculosidade, restringem-se aos trabalhadores com carteira assinada. 

Estes trabalhadores informais continuam exercendo a atividade por precisarem 

desta renda para o seu sustento, mesmo que em condições insalubres e danosas à 

sua saúde. 

O fato da maioria dos mototaxistas serem trabalhadores autônomos 

(exercendo uma atividade informal) colabora para que uma parcela significante 

desses trabalhadores não contribua para a Previdência Social. Desta forma, ao 

sofrerem algum tipo de acidentes de trabalho, não possuem os benefícios da 

proteção concedida pela legislação trabalhista. 

No entanto, a regulamentação da atividade mototaxista pode garantir mais 

segurança a estes trabalhadores, visto que a legislação prevê a adequação do 

veículo de modo a apresentar alguns itens de segurança, tais como: barra protetora 

de pernas, denominado “mata-cachorro”, antena corta-pipa, escapamento revestido 

com protetores de isolamento para evitar queimaduras, botas, colete, dentre outros. 

Trata-se de uma atividade com precárias condições de trabalho, que exige 

longas jornadas de trabalho para a garantia de uma renda melhor, fato que pode 

ocasionar efeitos negativos na saúde destes trabalhadores. 

A pesquisa aqui apresentada revelou o quanto estes trabalhadores são 

vítimas de sua própria auto exploração, a qual se torna inerente ao trabalho informal. 

Estes trabalhadores estão diariamente expostos a vários riscos ocupacionais, tais 

como estresse, insolação, desidratação, lombalgias, perda da visão e câncer de 

pele.  

Evidencia-se que no perfil de adoecimento do mototaxista destacam-se as 

causas externas de morbidade e mortalidade, em especial os acidentes de trabalho 

no trânsito; as patologias dermatológicas, com potencial para desenvolvimento do 

Câncer de pele (potencializadas pelas características climáticas da região); os 

distúrbios osteomusculades gerados pela Doença Osteomuscular Relacionada ao 

Trabalho – DORT; as doenças do ouvido em virtude da Perda Auditiva Induzida por 
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Ruído – PAIR; e também, pela observação da atividade detectamos um potencial 

desenvolvimento de doenças do aparelho respiratório em virtude da poluição no 

trânsito.  

 Conforme os dados coletados na pesquisa do CEREST (Centro Regional de 

Referencia em Saúde do Trabalhador, 2011), os problemas osteomusculares são os 

mais frequentes entre os mototaxistas entrevistados, sendo as lombalgias as mais 

incidentes.  

 Em nossas análises percebemos que a maior preocupação do mototaxista de 

Caicó compreende o risco desse trabalhador vir a ser uma vítima de acidente de 

trânsito e assalto, o que revela o quanto este trabalhador encontra-se vulnerável no 

exercício de sua atividade. 

Os resultados deste estudo também evidenciaram a necessidade de uma 

maior divulgação e discussão acerca da efetivação das políticas públicas que 

contemplam a segurança e saúde dos trabalhadores, especificamente à Política de 

Saúde do Trabalhador.  

Faz-se necessário, portanto, a implementação de ações voltadas para a 

prevenção de acidentes no trânsito e de promoção a saúde na região, visto o 

município ser sede de um CEREST regional, cuja finalidade maior é a promoção da 

Saúde do Trabalhador, na perspectiva de contribuir para a melhoria das condições 

de saúde e qualidade de vida do trabalhador, mediante ações de promoção, 

proteção, assistência e vigilância à saúde. 

 

Frente à complexidade que envolve o campo da saúde do 
trabalhador, ressalta-se a importância de intervenções 
multidisciplinares e intersetoriais que tenham como principal objetivo 
a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores, envolvendo o 
poder público, a iniciativa privada e a participação pró-ativa do 
trabalhador, possibilitando a conquista do pleno direito à saúde, 
(ROBLES e SILVEIRA, 2009, P. 53).  
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Roteiro de entrevista semi-estruturada (Mototaxista vítima de acidente) 

 

Observação: Este instrumento de coleta é um roteiro preliminar de questões que 

molda a situação concreta de entrevista, se necessário for, novas questões poderão 

compor o mesmo, ao longo do processo. É o que caracteriza uma entrevista semi-

estruturada, diferenciando-a dos questionários. 

 

Sr conte-nos, descrevendo: 

 

1. Como é a sua rotina diária na execução da atividade de mototaxista. 

2. O senhor já sofreu algum acidente de trabalho? 

3. Como ocorreu o acidente? 

4. Como foi o atendimento hospitalar após o acidente? 

5. Você conhece o CEREST? Sabe que existe uma política pública específica para a 

saúde do trabalhador?  

6. Estar sendo acompanhado pelo CEREST após o acidente? 

7. Você contribuía com a Previdência Social? Se não, como estar a sua situação 

frente a impossibilidade para o trabalho? 

8. Você tem conhecimento acerca da legislação que estar em vigor regulamentado a 

atividade? 

 

Obs.: Durante o relato, em meio à entrevista, identificar, ou questionar, se 

necessário, adaptando-se a linguagem do entrevistado. 
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Roteiro de entrevista semi-diretiva (Representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Transportes Urbanos) 

 

Observação: Este instrumento de coleta é um roteiro preliminar de questões que 

molda a situação concreta de entrevista, se necessário for, novas questões poderão 

compor o mesmo, ao longo do processo. É o que caracteriza uma entrevista semi-

estruturada, diferenciando-a dos questionários. 

 

Relate-nos: 

1. Existe uma regulamentação da profissão de mototaxista no município?  

2. Quais a dificuldades enfrentadas pelo poder municipal na regulação da atividade? 

3. Existe um órgão responsável pela fiscalização dessas normas exigidas pela 

legislação? 

4. Como você avalia essa atividade para a dinâmica econômica do município?  

5. Na sua opinião, esta atividade trás benefícios para a economia do município? 
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Roteiro de entrevista semi-diretiva (Presidente da Cooperativa dos 

Mototaxistas) 

 

Observação: Este instrumento de coleta é um roteiro preliminar de questões que 

molda a situação concreta de entrevista, se necessário for, novas questões poderão 

compor o mesmo, ao longo do processo. É o que caracteriza uma entrevista semi-

estruturada, diferenciando-a dos questionários. 

 

Sr conte-nos, descrevendo com detalhes: 

 

1. O senhor sabe quando surgiu a atividade mototaxista no município de Caicó? 

2. Pode falar sobre seu surgimento? 

3. Por quê foi criada a cooperativa? 

4. Como foi formada e estruturada a Cooperativa. 

5. Qual é a atuação da cooperativa atualmente? 

6. Qual o seu entendimento acerca dessa nova legislação que regulamenta a 

profissão do mototaxista? 

7. O senhor tem conhecimento que existe um setor na saúde, o CEREST, específico 

para a saúde do trabalhador. ? 

8. Sabe como se dá o acesso aos serviços oferecidos pelo CEREST?  

Sim (   )   Não (   ) 

9. Se sim, repassa essa informação aos seus companheiros. ? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1)Faixa etária (Qual a sua idade)?  

1. 18 a 23 anos (   )        2. 24 a 29 anos (   )        3. 30 a 35 anos (   ) 

4. 36 a 41 anos (   )        5. 42 a 47 anos (   )        6 .48 a 53 anos (   ) 

7. 54 a 59 anos (   )        8. mais de 60 anos (   ) 

2. Sexo:       1.  Masculino (    )         2. Feminino (    )    

3) Grau de escolaridade (estudou até que ano)? 

1. (   ) não alfabetizado                2. (   ) alfabetizado 

3. (   ) fundamental incompleto    4. (   ) fundamental completo 

5. (   ) médio completo                 6. (   ) médio incompleto 

7. (   ) superior incompleto           8. (   )superior completo 

4) Você mora em casa: 

1. (  )própria 2. (  )alugada 3. (  )cedida  4. (  )com parentes 5. (  )outro 

5) Quantas pessoas moram na casa? 

1. (   ) entre 1 e 3 pessoas  2. (   ) entre 4 e 6 pessoas  3. (   ) mais de 6 pessoas 

5.1) Quantas pessoas trabalham? 

_________________________________________ 

6) Recebe algum benefício?  Sim (   )        Não (   ) 

6.1) Se sim, que tipo? 

1. Bolsa Família (   )       2. BPC (   )       3. Pensão(   ) 

4. Outro (   )       Qual?_______________________ 

7) Você já trabalhou antes de ser mototaxista?  

1. (   ) sim  2. (   )não 

Se sim, em que?____________________________________. 

7.1)Durante quanto tempo você trabalhou nesta outra atividade? 
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___________________anos   _________________meses 

8) Trabalhou com carteira assinada? 1. (   ) sim         2. (   ) não 

8.1) E por que se tornou mototaxista? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) Quantas corridas você faz em média por semana?_________________________ 

9. 1) As corridas que você realiza abrange todos os bairros de Caicó? 

                    1. (   ) sim              2. (   ) não 

10) Você realiza corridas para outros municípios? 

                    1. (   ) sim             2. (   ) não 

10.1) Se sim, quais? __________________________________________________ 

10.2) Se não, por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11) Para você há riscos na profissão que você exerce? 

            1. (   ) sim                    2. (   ) não 

11.1) Se sim, quais são esses riscos? _________________________________ 

11.2) Se não, por quê? _____________________________________________ 

12) Sente algum sintoma de Doença Relacionada ao Trabalho (zumbido no ouvido, 

dor na coluna, problema de pele, etc)? 

            1. (   ) sim                    2. (   ) não 

12.1) Se sim, você acha que este sintoma tem relação com o trabalho? 

            1. (   ) sim                    2. (   ) não 

12.2) Por que você pensa que este sintoma tem relação com o seu trabalho? 

________________________________________________________________ 

13) Você conhece o Centro Regional de Referencia em Saúde do Trabalhador - 

CEREST?    1. (   ) sim                  2. (   ) não 

13.1) Se não, sabia que existe um setor específico na saúde para tratar da saúde do 

trabalhador? 

              1. (   ) sim                  2. (   ) não 

13.2) Se sim, sabe como ter acesso aos serviços? 

             1. (   ) sim                   2. (   ) não 

14) Você já é contribuinte do INSS? 
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            1. (  )sim                      2. (  )não 

14.1) Se não, por quê? 

________________________________________________________________ 

14.2) Você conhece quais os direitos do segurado da previdência? 

                   1. (   ) sim                  2. (   ) não 

14.3) Se sim, quais são os direitos que você conhece? 

___________________________________________________________________ 

15) Você conhece a nova legislação que regulamenta a profissão de Mototaxista? 

            1. (  )sim                      2. (  )não 

15.1) Se sim, o que você julga conhecer melhor dessa legislação? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

16. Se você tiver que parar de trabalhar por mais de uma semana por motivo de 

doença ou algum acidente. Você recorre a alguém? 

            1. (  )sim                      2. (  )não 

16.1. Se sim, a quem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16.2 Se não, por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR MOTO-TAXISTA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-RN NO CONTEXTO 

DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO que é orientada pela Professora Dra. Iris 

Maria de Oliveira, integrante do Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

A pesquisa se direciona ao estudo da condição de saúde do trabalhador 

mototaxista do município de Caicó-RN. Esta pesquisa terá como foco o trabalhador 

mototaxista deste município, mais especificamente, a saúde do trabalhador no 

contexto de precarização do trabalho. Pretendemos com isso, conhecer quais as 

condições de saúde dessa categoria profissional e sua relação com o trabalho. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao procedimento de 

entrevista nos fornecendo informações importantes referentes a relação entre o seu 

trabalho e o processo saúde/doença, ainda não encontradas em livros ou trabalhos 

universitários. Será igualmente necessária uma observação sistemática de suas 

práticas que juntamente com as respostas dadas por você no ato da entrevista 

fomentarão os objetivos por nós propostos.  

Se você em algum momento se sentir constrangido com alguma pergunta, 

poderá livremente se recusar a responder a mesma. 

Esta pesquisa não lhe fornecerá um ganho direto, mas a divulgação de seus 

resultados poderá lhe proporcionar melhorias futuras nas condições de saúde, tendo 
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em vista que a pesquisa poderá subsidiar políticas públicas direcionadas a essas 

práticas. 

Os dados serão guardados em local seguro, todas as informações obtidas 

serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento, por isso 

esta pesquisa é considerada de risco mínimo. O risco de quebra do sigilo das 

respostas e de explicitação de sua identidade será minimizado, tendo em vista que 

as entrevistas serão identificadas por números. Se você em algum momento tiver 

algum gasto, comprovado, devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você ficará com uma 

cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Aline Gomes dos Santos, no endereço eletrônico: 

alinelipe2@hotmail.com ou pelo telefone: (84) 96226843. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço do HUOL - Hospital 

Universitário Onofre Lopes (Ponto A no mapa) Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis 

CEP: 59.012-300 - Natal/RN, ou pelo endereço eletrônico: e-mail: www.etica.ufrn.br 

ou pelo telefone: (84) 33425003. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_________________________________________________________Declaro 

que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa A 

CONDIÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR MOTOTAXISTA DO MUNICÍPIO DE 

CAICÓ-RN NO CONTEXTO DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

 

_______________________________ 

Aline Gomes dos Santos 

Pesquisador responsável. 

 

Email: alinelipe2@hotmail.com ou pelo telefone: (84) 96226843. 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço eletrônico: email: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br ou o site: www.etica.ufrn.br ou pelo telefone: (84) 3215-

3135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXOS 
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CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

QUESTIONÁRIO DO PERFIL DE ADOECIMENTO DOS 

MOTOTAXISTAS DE CAICÓ 

 

I-Identificação: 

Nome:____________________________________________ 

Sexo:______________ 

Data de nascimento: __/__/____ Idade: _______ Estado 

Civil:__________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Cidade:___________________________________Tel.:______________________ 

Praça:______________________________________________________________ 

1 – Mototaxista há quanto tempo? 

(  ) menos de 5 anos  (  ) mais de 5 anos 

2 – Associa outra profissão (  ) Sim  (  ) Não  

Quanto tempo? (  ) menos de 5 anos  (  ) mais de 5 anos 

3 – Atividades anteriores _____________________________________________  

Quanto tempo? _____________________________________________________ 

4 – Turnos de trabalho 

Manhã ________ Hs 

Tarde   ________ Hs 

Noite   ________  Hs 
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5 – Apresenta sintomas de dor? 

- No ouvido: (    ) sim  (    ) não 

- Região Cervical: (   ) sim     (   ) não 

- Membros Superiores: (   ) sim    (   ) não 

- Coluna:  (   ) sim    (   ) não 

- Membros Inferiores: (   ) sim    (   ) não 

- Região torácica: (   ) sim     (   ) não 

- Região Lombar: (   ) sim     (   ) não 

- Região Sacrococcigena: (   ) sim     (   ) não 

6 - Sofreu algum acidente durante o trabalho? (   ) sim  (   ) não 

Se sim, precisou afastar-se do trabalho para tratamento? (   ) sim  (   ) não 

(   ) Hospitalar     (   ) Médico Ambulatorial.  Outros 

____________________________ 

Faz uso de alguma medicação? ________________________________________ 

7 – Pratica atividade física (   ) sim (   ) não 

8 – Tem diabetes: (   ) sim  (   ) não 

9- Pressão alta: (   ) sim     (   ) não 

10- Artrite Reumatóide: (   ) sim     (   ) não 

11 – Existem casos de doenças reumáticas na família? (   ) sim  (   ) não 

12 – Faz uso de bebidas alcoólicas? (   ) sim     (   ) não 
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13 - Tabagista? (   ) sim (   ) não ; Quantos cigarros dia? (  ) mais de 20  (  ) 

menos de 20 

14 – Faz uso de protetor Solar?  (  ) sim  (  ) não  Que 

fator?______________________ 

15 – Utiliza outros meios para proteger-se do sol?  (  ) sim  (   )não  Qual? 

__________ 

16 – Apresenta alguma lesão de pele causada por exposição solar? (  ) sim  (  ) 

não   

17 – Procurou assistência médica especializada? (  ) Sim  (  ) Não  

18 - Apresenta desconforto na execução da atividade?  (  ) Sim (  ) Não Qual? 

________ 

19 - Apresenta desconforto no final do dia, hora de dormir, etc.? (  ) Sim (  ) Não 

20 – Apresenta dificuldade para ouvir? (  ) sim (   ) não  Desde quando? 

____________ 

21 - Durante o dia ouve um zumbido no ouvido, tipo uma cigarra? (   ) sim  (   ) 

não 

22 – Ao deitar este zumbido aumenta? (   ) sim  (   ) não 

23 – Recebe assistência em Saúde do Trabalhador (   ) sim (   ) não 

24 - Já ouviu falar do trabalho do Cerest?  (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

Profissional Responsável:____________________________________________ 

Caicó, ___/___/_____ 


