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Resumo - O estudo em tela objetivou identificar os riscos ocupacionais aos quais o
mototaxista está exposto e a percepção deste em relação à qualidade de vida no
trabalho. Trata-se de um estudo descritivo, sob abordagem qualitativa, do tipo
estudo de caso, realizado no mês de março de 2013, município de Sobral-CE. A
coleta das informações foi realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada,
bem como da observação participante e o estudo do meio e memorial fotográfico do
processo de trabalho. Após a sistematização, as informações foram organizadas nas
seguintes categorias: O Caso e seu labor, Riscos ocupacionais e Percepção sobre
qualidade de vida no trabalho. O mototáxi entrevistado tem 41 anos, é casado e
além de mototaxista exerce a profissão de auxiliar de enfermagem em um hospital
do município. Identificamos que o mototaxista está exposto aos seguintes riscos
ocupacionais: acidente de trânsito, assalto, estresse, hemorróida, insolação,
desidratação, bronquite alérgica, lombalgia, perda da visão e câncer de pele. O
presente trabalho possibilitou um maior conhecimento sobre a realidade vivenciada
pelos mototaxistas. Na ocasião foi possível perceber que esta classe está exposta
constantemente a riscos inerentes à profissão e também ao espaço no qual este
profissional exerce suas atividades, neste caso o trânsito, o que reflete diretamente
nos aspectos relacionados à sua qualidade de vida.
Descritores - Trabalho; Riscos ocupacionais; Promoção da saúde; Qualidade de
vida.
Abstract: This study had as objective to identify the occupational risks to which the
motorcycle taxi driver is exposed and their perception in regards to quality of life at
work. This is a descriptive study, with qualitative approach, case study type,
conducted during the month of March 2013 in the municipality of Sobral-CE. Data
collection was made by means of a semi-structured interview, as well as participant
observation and a photographic archive of the work process. After systematization,
the information was organized in the following categories: The Case and his work,
Occupational risks and Perception of the quality of life at work: The motorcycle taxi
driver interviewed was 41 years old, married and other than motorcycle taxi driver
exercised the profession of nursing auxiliary at a hospital in the municipality. We
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identified that the motorcycle taxi driver is exposed to the following occupational
risks: traffic accidents, mugging, stress, hemorrhoids, sunstroke, dehydration, allergic
bronchitis, low back pain, blindness and skin cancer. This current study enabled
greater knowledge on the reality experienced by motorcycle taxi drivers, in which it
was possible to perceive that this class is constantly exposed to risks inherent to their
profession and also to the space where this professional performs his/her activities,
in this case being traffic, which reflects directly on aspects related to quality of life.
Descriptor – Work; Occupational Risks; Health Promotion; Quality of Life.

1 Introdução

A qualidade de vida pode ser definida como a percepção do sujeito sobre a
sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele
vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações1. Nessa
perspectiva, o trabalho tem um papel fundamental na inserção dos sujeitos no
mundo, contribuindo para a formação de sua identidade – a construção da
subjetividade, permitindo que estes participem da vida social, elementos essenciais
para a saúde2.
Com a evolução dos estudos na área social, as organizações passaram a
investir na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos no trabalho, sendo o resultado
deste investimento destinado à construção de espaços, com melhor ambiência e
mais humanizado, que tem por objetivo atender tanto às aspirações mais elevadas
quanto as mais básicas, no intuito de encorajar o desenvolvimento das habilidades e
capacidades dos trabalhadores e considerar o espaço que o trabalho ocupa na vida
dos sujeitos que, por sua vez, não deve prejudicar a capacidade deles
desempenharem outros papéis na sociedade1.
No mercado informal de trabalho brasileiro, uma das profissões que mais
crescem é a dos motociclistas profissionais, a exemplo dos mototaxistas. Esta
atividade profissional representa uma opção importante de trabalho pela autonomia
na realização deste e pela possibilidade razoável de produção de renda. Os
mototaxistas são profissionais responsáveis pela condução do veículo para o
transporte de passageiros3.
O primeiro sistema de transporte alternativo utilizando motocicletas como
veículo para transportar clientes surgiu na década de 1990, em Crateús, na região
Norte do Ceará. Desde então, várias cidades do Ceará e de outros estados
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adotaram esse sistema como uma alternativa no transporte urbano, tornando-se
uma ocupação e importante fonte de renda. No entanto, se Crateús foi a cidade
onde nasceu o sistema, Sobral foi o primeiro município a regulamentar a profissão
de mototáxi, por meio da Lei N.º 110/1996. O sistema desenvolvido em Sobral foi
utilizado como modelo para várias outras cidades do Nordeste e de outras regiões
do Brasil. Com a regulamentação da profissão em Sobral, no ano de 2008, havia
634 mototaxistas atuando no transporte urbano, com vinculação a associação4.
Dada a importância que tem o serviço de mototáxi na cidade de Sobral,
tivemos o interesse de investigar os riscos ambientais e laborais dessa classe, pois
o conhecimento do profissional acerca dos acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais em muitos casos é bastante restrito.
A vulnerabilidade desta profissão prejudica o mototaxista e o expõe a vários
riscos. Diante disso, esse estudo objetivou identificar os riscos ocupacionais aos
quais o mototaxista está exposto e a percepção do mesmo em relação à qualidade
de vida no trabalho.

2 Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, sob abordagem qualitativa, do tipo estudo de
caso. A abordagem qualitativa tornou-se importante nessa pesquisa para a
compreensão de valores culturais e representações a respeito de temas específicos,
para compreender as relações que ocorrem entre sujeitos sociais, tanto no contexto
das instituições, quanto dos movimentos sociais, para avaliar as políticas públicas e
sociais tanto do aspecto de sua formulação quanto dos usuários a quem se destina5.
O estudo de caso é uma metodologia de investigação particularmente
apropriada quando procura-se compreender, explorar ou descrever acontecimentos
e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos fatores. Este
método é adequado quando pretendemos definir os tópicos de investigação de
forma abrangente, quando queremos considerar a influência do contexto de
ocorrência do fenômeno em estudo e quando queremos utilizar múltiplas fontes de
evidências6. O estudo foi realizado no mês de março de 2013, com um mototaxista
que trabalha no município de Sobral – CE, situada na região noroeste do estado do
Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza, entre as águas do rio Acaraú e a serra da
Meruoca7.
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A coleta das informações foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada para resgatar a historicidade laboral do trabalhador, bem como a
observação participante, o estudo do meio e o memorial fotográfico do processo de
trabalho do caso em estudo.
Na entrevista semi-estruturada, o investigador teve uma lista de questões ou
tópicos para serem preenchidos ou respondidos, como uma espécie de guia. A
entrevista tem relativa flexibilidade. As questões não precisam seguir a ordem
prevista no guia e poderão ser formuladas novas questões no decorrer da
entrevista8. Mas, em geral, a entrevista seguirá o que se encontra planejado. As
principais vantagens da entrevista semi-estruturada são as seguintes: possibilidade
de acesso à informação além do que se listou; esclarecer aspectos da entrevista;
gerar pontos de vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento da
investigação e definir novas estratégias e outros instrumentos9.
A sistematização das informações seguiu os seguintes passos: a) identificação,
b) transcrição e c) organização da base de informações6. Após a sistematização, as
informações foram organizadas nas seguintes categorias: O Caso e seu labor,
Riscos ocupacionais e a Percepção sobre qualidade de vida no trabalho.
Esse estudo de caso foi realizado de acordo com a Resolução Nº 196/1996 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) a qual incorpora os princípios básicos da
bioética: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade10.

3 Descrição do Caso e Percepções

O caso e seu labor
O mototaxista entrevistado tem 41 anos, é casado e exerce a profissão há 16
anos, o que reflete o panorama do perfil de mototaxistas em que há uma prevalência
do sexo masculino, sendo estes em sua maioria casados e com filhos3.
Assim como grande parcela dos trabalhadores brasileiros, ele tem outra
profissão que é a de auxiliar de enfermagem, trabalhando na Santa Casa de
Misericórdia, também há 16 anos. Essa informação difere de outros estudos, em que
a maioria dos mototaxistas não exercia outra atividade ocupacional. Isso pode ser
justificado pelo fato de que nesses estudos a maioria dos entrevistados trabalhava
os três turnos não dispondo de tempo para exercer outra profissão ou ocupação3,11
por conta da carga de trabalho excessiva e, de certo modo, exaustiva. Vale ressaltar
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que no setor Saúde é comum os trabalhadores possuírem dupla ou tripla jornada de
trabalho, ou exercerem outras atividades ocupacionais para reforçar a renda. No
entanto, o entrevistado dessa pesquisa trabalha como mototáxi apenas um turno, de
6 às 11 horas da manhã, e como auxiliar de enfermagem, de 13 as 19 horas. Ele
afirmou que também trabalha como mototáxi aos finais de semana quando está de
folga da escala de plantões da Santa Casa.
O entrevistado afirmou que optou pela profissão de mototáxi por necessidades
financeiras, pois no início havia poucos dessa categoria na cidade e dava para
ganhar bem. Além disso, tem a vantagem de poder trabalhar livremente, escolhendo
o horário, não tendo um patrão para dar ordens e podendo viajar a qualquer
momento.
Em um estudo de revisão bibliográfica, constatou-se que algumas das
principais vantagens do uso da motocicleta para o transporte de transeuntes é a sua
agilidade de deslocamento, preço acessível, bem como a possibilidade de trabalho
autônomo. Assim não é preciso estar submisso a classe patronal, proporcionando
maior sensação de liberdade para o trabalhador, fato, portanto, elucidado pelo
entrevistado12.

Riscos ocupacionais

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.
Os índices de acidentes de trânsito envolvendo motos vêm crescendo e as
causas externas que incluem os acidentes de trânsito são as maiores responsáveis
por internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2001, o Ministério da
Saúde destinou 362 milhões de reais para internações por causas externas, sendo
que 30% deste total foram gastos na assistência às vítimas dos acidentes de
trânsito, em especial os acidentes por motocicletas12.
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Figura 1: Riscos ocupacionais do mototaxista.

Além do acidente de trânsito, os outros riscos citados pelo sujeito do estudo
são: assalto, estresse, hemorroidas e insolação. Relatou ainda que conhece vários
colegas de trabalho que tiveram, ou têm, alguns destes problemas. Percebe-se na
observação o risco para câncer de pele, desidratação, perda da visão por conta do
excesso de luminosidade e falta de proteção para os olhos, a exemplo de óculos
escuros. Além disso, o mesmo está exposto ao sol por longas horas e não fica
protegido em espaço coberto nos momentos em que não está com passageiros,
pelo contrário, fica circulando na cidade a procura dos mesmos. Ainda tem o risco de
lombalgia, devido o mesmo não ficar em posição ergonômica e permanecer horas
sentado e curvado sobre o banco da motocicleta.
O mototaxista foi questionado como estes riscos poderiam ser prevenidos e ele
respondeu o seguinte: “Para prevenir estes riscos é necessário respeitar as leis de
trânsito, usar protetor solar, ter momentos de lazer com a família, mas, no entanto,
existem riscos que não podem ser prevenidos como, por exemplo, os assaltos”.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida – ISSN: 2178-7514. V.4, n.3, 2012

Percebe-se assim que o entrevistado conhece os riscos aos quais está exposto e
busca prevenir sua ocorrência.
Ao ser questionado sobre a ocorrência de doenças relacionadas à profissão, o
sujeito do estudo afirmou que já teve bronquite alérgica e tem insolação, fazendo
uso do protetor solar para evitar complicações. Ele relatou ainda que quando
começou a trabalhar nesta profissão sentia muita dor na coluna, mas com o tempo
passou. As longas horas de trabalho e as condições precárias trazem um risco de
desgaste

físico

a

este

profissional,

ocasionando,

principalmente,

queixas

musculoesqueléticas3,11,13.

Percepção sobre qualidade de vida no trabalho

Perguntamos o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida no
trabalho dos mototaxistas:
[...] Eu acho que a gente precisa de apoio, de mais instrução, tipo nos postos de
saúde que têm grupo de idosos, podiam fazer também ter grupo de mototáxi para
darem uma paradinha, relaxar, cuidarem da saúde. Por que tem muito mototáxi com o
estresse alto, e se a gente tivesse um apoio maior, uma instrução para a saúde, acho
que melhoraria [...]. Também, se agente tivesse um plano de saúde. Por que se um
mototáxi se acidenta ele fica jogado, não tem apoio [...].

Sobre tal temática, alguns autores nos trazem a seguinte reflexão: “diante disto
apresenta-se como proposta as futuras inserções deste grupo nos programas de
saúde do trabalhador já existentes e recomendações aos trabalhadores da área da
saúde para atentarem-se aos problemas de saúde apresentados por estes sujeitos.
Não há como negar que muito precisa ser feito pela saúde destes trabalhadores”
12:685

.
Outra questão levantada foi sobre a organização destes profissionais. Foi

afirmado pelo entrevistado que há um sindicato, mas os coordenadores entram em
conflito com os mototaxistas e que a maioria não paga, pois não vê nenhum retorno.
Percebemos assim que os profissionais se vêem insatisfeitos com a organização
existente e acabam por não se interessar em unir-se para buscar coletivamente
melhorias à sua profissão.
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4 Considerações Finais

O presente trabalho possibilitou um maior conhecimento sobre a realidade
vivenciada pelos mototaxistas. Percebeu-se que esta classe está exposta
constantemente a riscos inerentes à própria profissão e também ao espaço no qual
este profissional exerce suas atividades, neste caso, o trânsito.
Percebemos também que o profissional conhece os riscos aos quais está
exposto, no entanto não encontra apoio para buscar melhoras em suas condições
de trabalho e, consequentemente, continua a exercê-la, pois precisa desta renda
para o seu sustento, em condições insalubres e danosas à sua saúde.
Sendo assim, é preciso que se estabeleçam políticas públicas voltadas para
esta classe trabalhista, visando reduzir os danos causados à saúde devido o
exercício da profissão e que melhore a qualidade de vida destes profissionais.
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