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Introdução 
 

 A atividade profissional dos motoboys é um fenômeno urbano bastante 

recente, tem suas origens em meados da década de 80 e impulso definitivo nos prelúdios 

da década de 903e, indubitavelmente, é cada vez mais integrado à paisagem da cidade de 

São Paulo.  

 Se, por um lado, essa atividade profissional aparece como salvação ao trânsito 

cada vez mais congestionado de São Paulo4, já que possibilita a circulação rápida de um 

volume espantoso de mercadorias e entregas de toda sorte, por outro, devido ao seu 

rápido e exponencial crescimento5, aliado à dinâmica e a natureza de sua atividade 

profissional, muito bem traduzida pelo intenso ziguezague de suas motocicletas em alta 

velocidade nas ruas e avenidas, acelerando e explodindo os motores, apertando suas 

buzinas num ritmo quase que intermitente entre carros, ônibus e caminhões nos 

chamados corredores6.  

  É justamente os motoboys nesse trânsito, entre insultos e gentilezas, entre 

agressões físicas e morais, entre um acidente e outro, entre um retrovisor que cai e uma 

porta que amassa, que eles aceleram forte, pois, antes de tudo, a entrega precisa chegar 

ao seu destino certo e no tempo previsto. São eles, os motoboys, que expõem vivas as 

estratégias e as lógicas do capitalismo contemporâneo como forma de garantir no 

espaço as exigências da circulação fluida, possibilitando realização de parte do consumo 

em escala ampliada na cidade de São Paulo.  

E é nesta relação tênue entre o motoboy e a cidade, entre as exigências do tempo 

e limites do espaço, entre a expectativa e a satisfação das entregas rápidas, entre o luxo 

e a precariedade, entre o imprescindível e o estigmatizado, entre a vida e o desalento da 

                                                 
1 Eixo Temático: 5. Dinâmica Urbana 
2Mestrando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profª. Drª. 
Amalia Inés Geraiges de Lemos, titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo.  
3Conforme descrito em Gilvando Conceição OLIVEIRA. Trabalho, Vitimização e Criminalização no 
Cotidiano do Motoboys de Salvador, 2003: 38.  
4 Em maio de 2008, foi registrado o recorde de trânsito na cidade de São Paulo, com a marca de 266 km 
de lentidão. http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u400406.shtml. Acessado em 12/11/2008.  
5 Apesar da carência de um estudo quantitativo especificando a atividade profissional dos motoboys, 
acredita-se que os motoboys na cidade de São Paulo são algo em torno de 80 a 150 mil trabalhadores.  
6 Espaço entre um veículo e outro nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. 



morte, que a atividade profissional dos motoboys liga-se a uma nova prática 

socioespacial na cidade de São Paulo.  

E é sobre essa nova prática em uma nova condição da cidade e do mundo do 

trabalho que essa análise deter-se-á. É sobre esse viés que este trabalho vai buscar 

demonstrar que a problemática da atividade dos motoboys na cidade de São Paulo não 

começa e nem encerra em si mesma. Nem mesmo pretende classificá-los enquanto 

heróis ou vilões do trânsito paulistano. Ou mesmo associar seu modus operandi no 

trânsito, estritamente, como resultado de sua imperícia e imprudência individual. Mas, 

antes de tudo (e/ou, além disso), compreender essa atividade profissional como produto 

e necessidade de um contexto histórico de fin de siècle, revelando parte das 

transformações sócio-espaciais na cidade paulistana na transição do século XX para o 

XXI, encarnando dois pólos de um mesmo problema: uma nova condição da cidade e do 

mundo do trabalho, em especial, do trabalho precário, apontando assim, uma nova 

prática sócio-espacial, definindo certos usos, formas de apropriação, intensidade de 

circulação e as condições de acessibilidades ao espaço urbano. 

 

Motoboys e o Trabalho 

 

 As intensas transformações que o mundo do trabalho vem perpassando na 

transição do século XX para o XXI, em função do processo de reestruturação produtiva, 

apontam um conjunto de características que se destacam no Brasil, em grande medida, 

pelo aprofundamento da precarização do mundo do trabalho (Alves, 2000:1; Antunes, 

2003:70).   

 Mas essas transformações não se apresentam como ruptura do sistema capitalista 

(Harvey, 1996:164). Nem mesmo aparece dando cabo a centralidade da categoria 

trabalho na contemporaneidade (Antunes, 2003:83). Ao contrário. No fundo o 

estabelecimento desse processo revela-se como um estágio superior do desenvolvimento 

antagônico das forças produtivas do capitalismo moderno, que se traduz na transição – 

não substituição – de um modelo de acumulação fordista para um de acumulação 

flexível (Harvey, 1996; Antunes, 2003; Soja, 1993). 

 Essas transformações no regime de acumulação, mais do que restritas ao mundo 

do trabalho e da produção, apóiam-se na emergência de um crescente setor de serviços e 

novos padrões de consumo, ditando uma serie de novas mudanças nas práticas 

econômicas, políticas, culturais e espaciais, assim, descritas pelo autor D. Harvey: 



 

“A acumulação flexível [...] se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, 
de mercado de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 
A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, movimento no emprego no chamado ‘setor de 
serviços’”(Ibid., p.140). 

  

 E é sobre as transformações sócio-espaciais na cidade e no mundo do trabalho 

que a atividade profissional dos motoboys traduz-se como um ângulo privilegiado de 

análise, já que aparece como produto e necessidade desse processo na cidade de São 

Paulo. Impulsionados pelas altas taxas de desemprego7, pelo intenso crescimento do 

setor de serviços8 na cidade paulistana, pela implosão e junção de velhas e novas 

normas e regulamentações do trabalho, pelas novas práticas sócio-espaciais voltadas 

para o consumo desenfreado, em um espaço onde a exigência é a circulação sempre 

fluida, que de modo mais agudo revela as condições precárias de trabalho e as 

contradições de uma das atividades profissionais mais predatórias da cidade de São 

Paulo.  

 A categoria profissional dos motoboys em si, recebe diversas denominações pela 

sociedade. E como se trata de trabalhadores que despertam sentimentos que variam do 

amor ao ódio muito rapidamente, algumas se prestam ao tentar denominá-los 

simplesmente de motociclistas ou motoqueiros, outras tantas, não se prestam mais do 

que estigmatizá-los, sendo chamados por um cem número de pessoas – inclusive por 

eles mesmos – de cachorros loucos9. 

 No caso da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme Lei Nº 14.491, de 

27 de julho de 2007, no Art. 3º,VII, retrata-os a partir do termo motofrete, que refere-se 

“modalidade de transporte remunerado de pequenas cargas ou volumes em 

motocicleta, com equipamento adequado para acondicionamento de carga, nela 

                                                 
7 Conforme, Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Fundação Seade, a taxa de 
desemprego na cidade de São Paulo, entre 1985 e 2003, conhece um crescimento continuo, 
respectivamente de 11,4% para 18,7%, com exceção de uma pequena tendência de queda entre 1986 
(9,2%) e 1989 (8,2%), já de 2004 a taxa de desemprego diminui, chegando a 2007 com 14%.  
8 Conforme pesquisa realizada pela Fundação Seade, em 1990, 51,1% da população economicamente 
ativa ocupavam o setor de serviços, já em 2007, o número passou para 65,2%. http://www.seade.gov.br.  
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. Acessado 
24/02/2008. 
9 Maneira pejorativa que muitos motoboys são denominados, principalmente, aqueles que primam pela 
imperícia nas ruas e avenidas de São Paulo.  



instalado para esse fim”. Em 2003, o Ministério do Trabalho e Emprego, define essa 

categoria a partir da Classificação Brasileira de Ocupações, registro nº 5191-10, 

“Motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes – Motoboys” 

(Ministério do Trabalho e Emprego, 2006).  

 Entretanto, neste trabalho, a denominação será a de motoboys. Pois, não é a 

nossa intenção buscar uma melhor definição etimológica para esta categoria 

profissional. Sabe-se o termo motoboy em si, carrega algumas imprecauções no que se 

refere à caracterização dessa atividade. Já que além de não dar conta de muitas mulheres 

que vêm ocupando postos nessa atividade, não é uma profissão exclusiva destinada aos 

jovens, uma vez que uma parcela considerável dessa categoria vincula-se a idade adulta. 

Obviamente, sem buscar uma generalização definidora, podem-se notar pelo menos 

duas gerações. A primeira delas origina-se em meados da década de 80, produto de uma 

gama imensa de desempregados resultado do processo da reestruturação produtiva, 

embora, fosse encarada por muitos como um trabalho passageiro. Porém, devido às 

escassas opções no mercado de trabalho, boa parte destes trabalhadores acabou 

permanecendo nessa atividade profissional – o que sem dúvida denota-os como 

pioneiros. Já a segunda geração, aparece basicamente relacionada aos jovens que na 

sua maioria não conseguiram (e não vem conseguindo) se inserir em outra atividade 

formal do mercado de trabalho e, sem muitas opções, foram se aventurar como motoboy 

no trânsito urbano da metrópole paulistana. Entrementes, diante da força que o termo 

carrega – motoboys – tanto positivamente quanto negativamente –, servir-se-á para 

melhor ilustrar a problemática dessa classe trabalhadora.  

De uma forma geral é uma atividade relativamente recente na dinâmica urbana 

de São Paulo. Conforme, Gilvando Oliveira, relata-nos:  

 

“A ocupação surgiu no Brasil, no início da década de 80, mas precisamente no 
ano de 1984. O primeiro empresário de serviços de moto-entrega que se tem notícia foi 
Arturo Filosof, um argentino que, em 1984, trouxe a idéia de Buenos Aires para São 
Paulo, onde fundou a Diskboy. Sua empresa levou alguns meses para receber a 
primeira encomenda, mas em 1985 já era amplamente conhecida na cidade, sendo 
noticiada em vários jornais e revistas nacionais” (2003: 38).  
 

Neste princípio, a Diskboy, era a proprietária da frota de motos, todavia, não 

demorou muito para ela tornar-se destaque na relação das empresas que mais 

cometeram infrações no trânsito:  

 



“com 119 metros de multas [...] Essas infrações levaram a empresa vender sua 
frota de 80 motos e contratar motociclista com moto própria, para se livrar das multas 
e por entender que o motoboy proprietário de seu veículo devia tornar-se mais 
responsável no trabalho” (Ibid.:38). 

 

 Atualmente, a maioria dos motoboys é proprietária de suas motocicletas. 

Geralmente, são de baixa cilindrada, entre 100 e 150 cc, e para eles possuir uma 

motocicleta tornou-se um ponto de partida para se inserirem nesta atividade profissional 

– funcionando como um dos atributos de seleção nas empresas. Além disso, a maior 

parte dos motoboys arca com as despesas de sua motocicleta. Sobre este assunto, o 

motoboy Carlos Eduardo, de 26 anos, confirma: “a maioria dos motoboys, uns 80%, 

tem que bancar as despesas da moto”. Entre essas despesas incluem-se equipamentos 

obrigatórios de segurança (capacete com retro-refletivos de segurança, colete com retro-

refletivos de segurança, luvas, botas, mata-cachorro – equipamento para proteção de 

membros inferiores –, antena – equipamento para proteção da integridade do condutor 

contra linhas de cerol de pipas, fios e cabos aéreos – que apesar obrigatoriedade 

expressa na Lei Nº 14.491, de 27 de julho de 2007, que visa regulamentar essa atividade 

profissional raramente são utilizados, com exceção do capacete), as despesas com a 

manutenção e os reparos na motocicleta, além é claro, do combustível para abastecê-la. 

A atividade dos motoboys é inegavelmente um fenômeno urbano visto à olhos 

nus nas ruas e avenidas das grandes cidades do Brasil, com destaque especial, à São 

Paulo. Acredita-se que somente nesta cidade pode chegar 150 mil motoboys. O que, 

indubitavelmente, denota parte importante na influência, por exemplo, no aumento das 

vendas de motocicletas no Brasil. Em dados da ABRACICLO (Associação Brasileira de 

Fabricantes de Motocicletas), o total de vendas, em 1993, foi de 67.997 mil 

motocicletas, saltando, em 2004, para 911.717 mil motocicletas, o que representa um 

acréscimo de cerca de 1300% nas vendas no período10.  

 Esse fenômeno urbano mais do que produto da espontaneidade e do acaso, 

reproduz-se como produto e necessidade de um processo contraditório de 

transformações sócio-espaciais na cidade de São Paulo. Nessa cidade, cada vez mais 

baseada em função do setor de serviços e na necessidade de garantir o consumo e a 

circulação fluida de mercadorias, pessoas e valores sociais, tem na anuência do poder do 

estatal, quer no sentido da realização do processo de reprodução do espaço, suas infra-

                                                 
10ABRACICLO - Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas. www.abraciclo.com.br/ acessado 
em 07/01/2006.   



estruturas, quer na organização e controle do fluxo diário de pessoas e de veículos, quer 

na gestão da velocidade, punição dos excessos, dos conflitos, vigiando qualquer 

alteração que possa fugir de seu domínio e controle –, também, pára – mesmo que 

provisoriamente –, irrita os motoristas, os passageiros, os transeuntes; inviabiliza o 

comércio, a distribuição, a troca, a realização do capital.  

E, é neste interregno, que a figura dos motoboys torna-se imprescindível. Uma 

atividade profissional, que congrega na sua maioria homens, jovens com pouca 

qualificação profissional11, vinculados em sua maior parte ao precário mundo do 

trabalho, em especial, à informalidade12, que partem – geralmente – das periferias 

pobres, atravessando a cidade para uma longa jornada de trabalho13. Dotados de uma 

motocicleta, um veículo de duas rodas, motorizado, de pequeno porte – em relação à 

maior parte dos outros veículos – com certas facilidades para aquisição14 e o baixo 

consumo de combustível15, possibilita que parte de dessa lógica não seja suspensa.   

 Porém, os motoboys não são infalíveis. O tombo, o choque, faz a eficácia e a 

pressa transformarem-se em choro, em desalento. Todos param. Irrelutos, os motoboys 

observam mais um sobre o asfalto. Entrementes, a lógica que parecia suspensa no seu 

limite último, ganha um novo fôlego com mais um motoboy acionado pela empresa para 

retirar e entregar o envelope ou a mercadoria qualquer, daquele que ainda sobre o 

asfalto agoniza a espera de resgate, já que, antes de tudo, a entrega precisa chegar ao seu 

destino previamente combinado.    

                                                 
11 Conforme estudo publicado pela Companhia de Engenharia e Tráfego – CET – em 2001 – na cidade de 
São Paulo, dos 999 motociclistas entrevistados, cerca de 99,4% dos motociclistas era composta pelo sexo 
masculino, com predomínio de 62,9% deles na faixa etária dos 20 a 29 anos. Já quanto sua escolaridade, a 
maioria dos motoboys entrevistados havia cursado o ensino médio, 58%, em segundo lugar, 36% 
estudaram até o ensino fundamental e 6% do total cursaram o ensino superior. CET: Evolução do número 
em circulação, acidentes e vítimas, 2001. 
12Apesar de não tema de aprofundamento neste artigo, a compreensão do processo de informalidade 
associados à economia e ao mundo do trabalho na sua amplitude, pode ser sintetizado, basicamente, a 
partir de duas categorias predominantes: os “assalariados sem registros” e os “trabalhadores por conta 
própria”: “Em primeiro lugar o assalariado sem registro diz respeito ao mercado de trabalho em sentido 
estrito – compra e venda de força de trabalho – enquanto o trabalho por conta própria ou sob a forma de 
micro-empresa, na sua forma genuína, ou seja, oferecendo bens no mercado para inúmeros clientes, 
refere-se ao setor informal”. Maria Cristina CACCIAMALI, 2000:11.  
13 Em entrevistas realizadas com os motoboys é comum a realização da dupla ou tripla jornada como 
forma de compor de maneira mais adequada sua remuneração.  
14 A Honda CG Titan 150 cc custa em média cerca de R$ 5.488, sem contar, que a mesma pode ser 
adquirida através de consórcio em até 72 parcelas de R$ 112, 43. www.honda.com.br. Acessado em 
07/01/2006. 
15 Sobre este último, Gilvando Conceição OLIVEIRA, 2003:40, mostra que a motocicleta percorre em 
média 33 quilômetros com um litro de gasolina, já os chamados carros populares – os mais econômico do 
ponto de vista do consumo de combustível – consomem cerca de um litro a cada 13 quilômetros rodados, 
o que representa uma economia de mais de 100%.     



 Assim, para além do estabelecimento dessa nova prática sócio-espacial – onde o 

fugaz, o efêmero, o ritmo alucinante e frenético do dia a dia impresso no espaço – que, 

em grande medida, vai caracterizando e ditando o surgimento dos motoboys como 

produto e necessidade da cidade de São Paulo na transição do século XX para o XXI, 

figurando-os como uma das profissões de maiores riscos de acidentes com vítimas e 

fatais na cidade de São Paulo.  

 Para corroborar com esse exposto – mesmo não especificando se o motociclista 

era ou não motoboy –, conforme dados da Companhia de Engenharia e Tráfego – CET, 

foram registrados, em 2006, 11.286 acidentes com vítimas, cerca de 25 acidentes por 

dia, sendo 387 óbitos – o que equivale em média a 1 óbito/dia de motociclistas (CET, 

2007). 

 Em outro estudo realizado pela CET, em 2006, os acidentes com vítimas 

envolvendo motocicleta perfazem o universo de 30% do total, com uma frota de 9,7% 

do total de veículos na cidade de São Paulo16. O que caracteriza muito bem o perigo 

iminente de se andar em duas rodas nas grandes cidades brasileiras, especialmente, na 

cidade paulistana, já que a motocicleta representa proporcionalmente algo em torno de 

10 vezes maior o risco de acidentes com vítimas em comparação ao automóvel. 

 Além disso, apesar da modesta frota de motocicleta que representa algo em torno 

de 11% nas principais aglomerações urbanas, o custo relacionado aos acidentes de 

motocicletas corresponde a 19% do total – cerca de R$ 685 milhões nas principais 

aglomerações urbanas (IPEA, 2003:35) e cerca de R$ 139,5 milhões somente na região 

metropolitana de São Paulo (Idem, p.26) – que sozinha corresponde a algo de 20% do 

total das 49 principais aglomerações urbanas brasileiras – isso sem contar o custo 

incomensurável da dor da perda da vida humana. 

Enfim, esta abordagem acerca da atividade profissional dos motoboys na cidade 

de São Paulo possibilita superar a uma discussão mais superficial – e, muitas vezes, 

preconceituosa e estigmatizante –, sobre o surgimento e a dinâmica dessa nova 

atividade profissional na cidade de São Paulo, na intenção de contribuir à compreensão 

dessa atividade para além de um sentido de sua origem espontânea, como também, 

deslocar o foco constantemente ligado aos conflitos no trânsito do espaço urbano da 

cidade paulistana. O que denota uma maneira possível – não a única – de revelar de 

forma mais consistentemente a prática sócio-espacial da atividade profissional dos 

                                                 
16 http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela. Acessado em 09/02/2008. 



motoboys inserida nas lógicas e estratégias das relações sociais que reproduzem o 

espaço urbano e as suas próprias relações. 

 

Motoboys e o Espaço da Circulação  

 

A atividade profissional dos motoboys que se vale de uma motocicleta para 

realizar uma série de pequenas entregas de mercadorias e de encomendas, geralmente 

num ritmo frenético e alucinado, proporciona mais do que vantagens características de 

uma motocicleta possuem em relação aos outros veículos no trânsito paulistano 

(economia de combustível e dimensão da motocicleta), mas, sobretudo, devido às 

condições objetivas do trabalho no espaço a partir das necessidades do sistema 

capitalista, que aliada a uma densa rede técnico-científica articulada a uma série de 

normas de gestão no espaço, possibilita de uma maneira mais geral a circulação fluida 

no trânsito urbano, nem que para isso, no limite, esteja em eminência o risco de vida 

desses trabalhadores e trabalhadoras na cidade.  

  Neste sentido, esta categoria profissional, mais do que um simples componente 

explosivo no conflituoso trânsito da cidade de São Paulo, surge como produto e 

necessidade de uma relação social em um momento histórico regido por uma nova etapa 

do capitalismo – na passagem do século XX para o XXI – que se traduz, de uma 

maneira geral, como uma atividade profissional extremamente perigosa mediada pelas 

exigências despóticas da fluidez no espaço, em boa medida, ligada ao precário mundo 

do trabalho.  

 A vida dos motoboys em si nesta condição – enquanto atividade profissional – é 

turvada por processos contraditórios resultantes das transformações recentes das forças 

produtivas que se operacionalizaram e que se viabilizaram no espaço urbano. É assim 

que essa atividade profissional passa a encarnar dois pólos de um mesmo problema: 

uma nova condição da cidade e do mundo do trabalho, que vem se traduzindo a partir de 

um processo contraditório de transformação radical no espaço e das práticas sócio-

espaciais na cidade de São Paulo, que, de um modo ou de outro, vincula-se à 

necessidade de garantir a circulação fluida no espaço de mercadorias, pessoas e valores 

sociais. 

 A cidade São Paulo, na atualidade, baseada e organizada em função do setor de 

serviços de modo a garantir, prioritariamente, o consumo em escala colossal vem se 



materializando de maneira complexa. A cidade inteira vira uma mercadoria a ser 

consumida. É vendida em parcela revelando a partir de suas formas e funções 

necessidade, interesses e ideologias que se manifestam – dialeticamente, em uma 

relação entre o mundial e o lugar, em espaços fragmentados e desconexos da totalidade 

– policentrismo, shopping centers, super-hipermercados, condomínios fechados 

construídos ao lado das já segregadas periferias pobres de São Paulo (Frugoli, 2000:40; 

Lemos, Scarlato et al., 2002:221; Lemos, 1999:21; Mattos, 2006:46). 

 Mas se, à primeira vista, a cidade fragmentada e parcelada aparece desconectada 

do todo, entretanto, as exigências da circulação (Santos, 2002: 275; Idem, 2003:144) e a 

ordem do consumo (Lefebvre, 1969:25; Idem, 1991:77), garantem sua a mediação. 

Esses os espaços fragmentados da cidade, dotados de uma série de infra-estrutura 

(transporte, comunicação, informação, etc.) articulados a normas políticas que visam 

administrar os movimentos no espaço, além de traduzir uma nova divisão espacial do 

trabalho na cidade, manifestam-se nas mais diversos fragmentos do espaço cotidiano. 

Nas ruas e avenidas, os corredores exclusivos de ônibus, de táxis, de motoboys mais do 

que resolver os problemas da fluidez e conflitos no trânsito, isola cada qual em seu 

próprio universo. No trânsito, a luta de classe abre um parêntese, como algo mais 

localizado, fluido e individualizado, entre os interesses múltiplos dos pedestres, dos 

carros, dos motoristas de táxi, de ônibus e dos motoboys.   

 Para Henri Lefebvre, o carro aparece no urbano como um fragmento essencial. 

A cidade que se reproduz pela lógica da circulação, impõe a sua lógica para além da via 

expressa, encarnando na totalidade dessas relações sociais que se expressam no trânsito 

espaço urbano. É neste caminho que Lefebvre nos ensina olhar o trânsito urbano de São 

Paulo:  

“No trânsito automobilístico, as pessoas e as coisas se acumulam, se misturam 
sem se encontrar. É um surpreendente de simultaneidade sem troca, ficando 
cada elemento na sua caixa, cada um fechado na sua carapaça. Isso contribui 
também para deteriorar a vida urbana e para criar a ‘psicologia’, ou melhor, a 
psicose do motorista” (Lefebvre, 1991:111).   
 

 Doravante, é por esta condição que a atividade dos motoboys, em um trânsito 

congestionado, onde os veículos disputam milimetricamente o asfalto, que os motoboys 

possibilitam parte da circulação rápida de um volume espantoso de mercadorias e 

entregas de toda sorte de ponta a ponta nos espaço de São Paulo. 

 Entrementes, mais do que isso, a atividade dos motoboys vem contribuindo para 

uma intensificação de uma inversão já conhecida na cidade São Paulo, onde ao invés do 



consumidor ir até a mercadoria, a mercadoria vai até o consumidor17.  Porém, isso não 

quer dizer que as relações empreendidas no espaço, de modo a garantir a circulação 

acelerada, dão-se somente no sentido de priorizar necessariamente o fluxo de motoboys 

pelas ruas e avenidas da cidade. Ao contrário. As instâncias de poder econômico e 

político na cidade, antes de tudo, visam possibilitar a circulação geral mais fluida, 

materializada na reprodução de formas no espaço, que articuladas a uma rede técnico-

científica e uma série de normas de gestão do espaço urbano que se inscrevem no 

espaço, de modo a garantir a realização do excedente. 

Esta lógica que se expressa e que se materializa na cidade, realiza-se como 

estratégia relacionada à aceleração do ciclo do capital a fim de aumentar 

substancialmente a produção e o consumo em escala ampliada, visando abarcar um 

número cada vez maior de pessoas e uma extensão cada vez maior no espaço.  

Mas se por um lado à lógica da circulação fluida materializa-se no espaço como 

forma de garantir a acumulação ampliada do capital, por outro, mesmo que parte da 

cidade de São Paulo embala-se sob o ritmo frenético da circulação rápida de uma gama 

de mercadorias e o desejo das pessoas consumirem, o trânsito submetido as mais 

diversas intempéries naturais e sociais, para. E é no âmago dessa contradição que a 

atividade dos motoboys se propõe em parte garantir a circulação fluida de mercadorias, 

pessoas e valores sociais como uma das estratégias embutidas em transformar a cidade, 

contraditoriamente, em um grande espaço de escoamento de mercadorias em escala 

ampliada, pois como diz Milton Santos: “sem a circulação de bens não há circulação 

do excedente” (Santos, 2003:144).  

 Mas a garantia de realização do capital em escala ampliada no espaço depende 

necessariamente da “redução nos custos de realização e a circulação ajuda a criar 

espaço novo para acumulação do capital” (Harvey, 2005:50). Entretanto, esta redução 

nos custos dar-se-á através do desenvolvimento das forças produtivas no intuito de 

reduzir o tempo de giro do capital no ciclo com vistas ao aumento da produção e das 

trocas de mercadorias em volumes cada vez maiores. A aceleração no tempo de giro do 

                                                 
17 Essa afirmação vale duas ressalvas: não quero dizer que seja uma novidade o serviço de entregas de 
mercadorias nas empresas e/ou residência de um consumidor qualquer, mas sem dúvida – apesar da 
motocicleta não poder levar mercadorias de tamanho ou peso excessivo – a atividade dos motoboys a 
partir de uma motocicleta vem possibilitando entregas de uma incomensurável variedade e quantidade de 
toda ordem de mercadorias. Como também não quero dizer que as pessoas não vão mais comprar as 
mercadorias nos mais variados espaço destinados à venda. Ao contrário. Nos capítulos da sistematização 
da pesquisa, em especial, no Espaço e Circulação, tocaremos na questão acerca do espaço como um 
elemento central à realização do consumo nas suas múltiplas dimensões.     



capital determina o nível do rendimento do capital, pois quanto maior tempo de giro 

menor é a sua valorização. É assim que a velocidade da circulação do capital contribui à 

sua acumulação ampliada (Ibid., p.50). Isso porque, para Harvey, “a aceleração do 

tempo de giro na produção envolve acelerações paralelas na troca e no consumo” 

(Idem,1992:257), já que “quanto mais rápida a recuperação do capital posto em 

circulação, tanto maior o lucro obtido” (Ibid., p.209).  

 Ou seja, a aceleração do tempo de giro do capital em uma condição de 

circulação fluida no espaço, representará a possibilidade da realização do capital no 

mercado, impedindo sua desvalorização e garantindo a ordem do consumo em larga 

escala no espaço urbano. Milton Santos vai além sobre a questão e assinala: “Não basta, 

pois, produzir. É indispensável pôr a produção em movimento. Em realidade, não é 

mais a produção que preside a circulação, mas é esta que conforma a produção” 

(Santos, 2002:275).  

É assim que a realização dessas racionalidades lança os motoboys nesse limiar; é 

dessa forma que aparecem esses trabalhadores no contexto de uma cidade que se embala 

na via da circulação rápida e eficaz de toda uma gama de mercadorias, pessoas e valores 

sociais que se materializa nas formas das grandes e largas avenidas e vias expressas 

articuladas a toda uma rede sócio-técnica e normas como forma de mediar os espaços e 

relações sociais fragmentadas.   

 Entretanto, é na circulação do espaço voltado à fluidez rápida de mercadorias, 

pessoas e valores, como condição da realização da aceleração do giro do ciclo do 

capital, que o espaço traduz-se como elemento central do processo de acumulação 

ampliada do capital. Já que o tempo do capital menos do que anular o espaço, faz- se 

uso dele, transformando-o e requalificando-o. E, é nestes termos, que para Henri 

Lefebvre “O tempo torna-se o ‘tempo da mercadoria’ (tempo de compra e venda, tempo 

comprado e vendido). (Mas é) A rua regula o tempo além do tempo de trabalho; ela 

submete ao mesmo sistema, o do rendimento e do lucro” (Lefebvre, 1999:31). 

É neste sentido que espaço urbano caracteriza-se sob a ênfase do efêmero, do 

on-line, do frenesi, do instantâneo, do just in time, da tirania da urgência e da pressa 

desmedida. Obviamente a análise mais detida acerca da natureza do espaço da cidade de 

São Paulo como um todo não permitiria essa definição na sua totalidade. E não é esta a 

intenção. Todavia, para esta pesquisa relacionada à atividade dos motoboys na cidade de 

São Paulo, indubitavelmente, serviu-nos como um sentido, um norte a fim de 

esclarecermos as dinâmicas e contradições dessa atividade profissional que se realiza no 



espaço, já que no limite dessa prática sócio-espacial que se realiza no espaço, sob a 

égide da lógica da circulação, vem ceifando vidas humanas. A racionalidade 

desempenhada no espaço urbano da cidade pelos motoboys pode ser traduzida como 

uma das provas mais vivas, ou mesmo, as testemunhas mais incontestes das 

racionalidades e das contradições do espaço urbano contemporâneo. 

 Assim, a rua, a avenida em si, que a princípio pode aparecer como esfera do 

Globo da Morte, não o são. A problemática toda não é a rua, as avenidas, mas sim a 

forma como a sociedade as concebe, a forma em que estas se estruturam na nova lógica 

da circulação fluida no espaço. Dessa forma, a lógica do globo da morte tratada, neste 

trabalho, não é nem de longe a morte em si mesma. A compreensão dessa lógica, antes 

de tudo, é decifrar o espaço urbano da cidade de São Paulo, vinculado as necessidades e 

as produções do sistema capitalista, que tem na circulação do espaço, sua própria 

esfera. Cremos, assim, que seja uma das formas possíveis para compreender o 

surgimento e dinâmica da atividade profissional dos motoboys como portadora dessas 

racionalidades do espaço, o que, indubitavelmente, eleva a discussão de sua prática 

sócio-espacial para além da discussão e conflitos no trânsito, propondo compreender a 

lógica do globo da morte que vem ceifando a vida de milhares de homens e mulheres no 

espaço urbano da cidade de São Paulo.  

Mas como não há tombo sem álibi, a sociedade deveria repensar sobre sua 

pratica sócio-espacial. Não é por acaso que a sociedade observa friamente o globo da 

morte como se fosse platéia, como se estivesse vendo tudo de fora, banalizando 

eticamente qualquer sentido de humanidade, de vida e de indignação social. No entanto, 

a humanidade sorri na cruz. Pois, direta ou indiretamente, é componente dessa 

estrutura, da lógica da circulação, da lógica da mais-valia. Essa espécie de anestesia 

social dá-se pelo afrouxamento das relações sociais que vem se caracterizando pela 

naturalização dos problemas do urbano. É dessa maneira que para a sociedade urbana, a 

morte e a sucessão quase sincrônica de tombos dos motoboys tornam-se um fenômeno 

mecanizado, banalizado e inevitável, o que é no mínimo sintomático e questionador a 

respeito da cidade e da relação social que estamos construindo.  

Portanto, faz-se necessário uma nova práxis a uma sociedade que vive cada vez 

mais confinada em suas casas, em seus carros, distanciando-se vertiginosamente da 

dimensão maior do sentido da vida e do uso consciente da cidade e não por acaso 

banaliza mecanicamente a sucessão macabra de tombos dos motoboys às custas de uma 



lógica esquizofrênica do globo da morte que vem ceifando a vida de jovens e adultos 

nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo.   

 

Considerações Finais 

 

 A atividade profissional dos motoboys que surge em meados da década de 80 e 

com maior intensidade nos prelúdios da década de 90, aparece como necessidade e 

produto de um contexto histórico do capitalismo contemporâneo, revelando parte das 

transformações sócio-espaciais na cidade paulistana na transição século XX para o XXI, 

encarnando dois pólos de um mesmo problema a partir da nova condição da cidade e do 

mundo do trabalho. 

 Estas transformações sócio-espaciais analisadas a partir da atividade profissional 

dos motoboys além de possibilitar revelar uma nova condição da cidade e do mundo do 

trabalho, traduzem, também, uma nova prática sócio-espacial que a partir das exigências 

da circulação e do consumo em escala ampliada na cidade, vem definindo os usos, as 

formas de apropriação, a intensidade de circulação e as condições de acessibilidades.  

 Todavia, se por um lado, essa nova prática sócio-espacial, vinculada às 

racionalidades da circulação e do consumo, tem no espaço seu elemento fundamental à 

sua realização, por outro lado, é nesse mesmo espaço que as contradições latentes 

manifestam-se, no limite último, dirimindo a própria essência da vida humana desses 

trabalhadores e trabalhadoras nas ruas e avenidas de São Paulo de uma das maneiras 

mais brutais: ceifando-as.  

 Este trabalho buscou enfatizar a questão da atividade profissional dos motoboys 

como produto e necessidade das transformações sócio-espaciais da cidade de São Paulo 

traduzindo muito bem uma nova condição da cidade e do mundo do trabalho. É nesta 

ordem de considerações que entendemos que a atividade profissional dos motoboys 

transitando entre o mundo fordista e flexível, pode revelar a cidade em trânsito para o 

século XXI, como uma problemática que se remete a compreender as práticas sócio-

espaciais da maneira a qual a sociedade vem concebendo, usando e se apropriando do 

espaço.  

Porém, uma nova pratica sócio-espacial deveria apontar mais do que a mitigação 

das condições de trabalho dos motoboys e, sim, repensar uma nova espacialidade e 

reinventar novas formas de trabalho. É preciso refletir sobre a atividade caótica dos 



motoboys no trânsito de São Paulo, que no limite da lógica da circulação submetem 

trabalhadores e trabalhadoras a sua desventura máxima: a perda da vida.  

Enfim, é nesta chave de problematização que a atividades dos motoboys se posta 

como uma das vias possíveis na perspectiva tanto de revelar um dos aspectos da 

circulação no espaço da cidade quanto revelar a partir de sua atividade profissional 

como uma das facetas mais perversas do processo de precarização do trabalho na 

cidade de São Paulo no trânsito do século XX para o XXI.   

 Por fim, temos a noção que estas indicações não pretendem esgotar quaisquer 

discussões e abordagens possíveis. Entrementes, ensejamos que nossa pequena 

contribuição, possa colaborar ao entendimento da atividade dos motoboys na cidade de 

São Paulo e quem sabe incitar discussão sobre as práticas sócio-espaciais mais 

consciente, ou mesmo repensar novas relações sociais que ponha em outro patamar a 

questão do trabalho para além de uma atividade que exponha a vida de milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras às custas de uma dita racionalidade capitalista, e que a 

sociedade compreenda que é parte integrante dessa problemática e da sua superação.  
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