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Dedico esta dissertação à Ruah. “O vento 

sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas 

não sabes donde vem, nem para onde vai” 

(João 3:8), e à todas às mulheres que, 
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RESUMO 

Este trabalho busca pensar as noções de mobilidade através da discussão sobre 

moralidades e economias. São produzidas descrições sobre a vida e a rotina de 

motogirls: entregadoras motofretistas que utilizam a motocicleta como principal meio 

de locomoção para trabalhar. A partir do método etnográfico, é possível ter acesso à 

como estas trabalhadoras percebem o mundo social e as relações à sua volta.  Partindo 

do recorte de gênero, é possível oferecer uma discussão sobre as nuances e dimensões 

que atravessam uma das dificuldades enfrentadas por elas nas ruas. Destacam-se 

também as múltiplas atividades que funcionam como complemento de renda. 

Relaciona-se a isso a administração de suas casas e famílias, os saberes 

compartilhados através da vivência e da prática, e os equipamentos e instrumentos 

utilizados como suporte. A partir disto, discuto os valores e sentidos que são caros à 

estas trabalhadoras, mobilizados por elas de múltiplas formas e em diferentes 

contextos. Sobretudo, a própria noção de liberdade e de manha, a partir da descrição 

dos processos responsáveis pela formação da motogirl, e do que é considerado ser uma 

boa motogirl. Aliado à isso, evidencio a noção do trabalho com entregas como guerra, 

quem são as e os guerreiros e os “inimigos” a serem enfrentados. Por exemplo, as 

intempéries climáticas, as dificuldades cotidianas, os perigos e as proteções acionadas. 

Por fim, evoco o uso das ferramentas e equipamentos aliados às habilidades e técnicas 

adquiridas como práticas absorvidas ao longo das trajetórias, caminhos e experiências 

de vida. 

Palavras-chave: Mobilidades, Economias, Universos Populares, Motogirls, 

Etnografia. 
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ABSTRACT 

This essay aims to reflect on the notions of mobilities through the discussion of 

moralities and economies. Some descriptions are produced about the life and routine 

of motogirls, women who use motorcycles as their main mean of transportation and 

work. Using the ethnographic method, it is possible to access how these workers 

perceive the social world and the relationships around them.  Looking through the 

gender angle, it is possible to offer a discussion about the nuances and dimensions that 

take part in some of the difficulties faced by these women. It is possible to highlight 

the multiple activities that function as income complements. The financial 

administration of their homes and families are related to that. After that, I discuss the 

values and meanings that are dear to these workers, mobilized by them in multiple 

ways and in different contexts, such as the very notion of "freedom" and "trickery", 

from the description of the processes responsible for the formation of the motogirl, 

and what is considered to be a good motogirl. Allied to this, I bring into consideration 

the notion of delivery work as a "war", who are the warriors and the "enemies" to be 

fought, such as the inclement weather, the everyday risks and the protections and 

beliefs they use to face it. Finally, I bring the use of the "tools" and techniques acquired 

as practical skills absorbed throughout paths and life's experiences. 

Keywords: Mobility, Economies, Conventional Universes, Motogirls, Ethnography. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva investigar as condições de vida, mobilidade, moradia e 

trabalho de motogirls (também chamadas de motofretistas e motoentregadoras), mulheres que 

utilizam motocicletas como principal meio de transporte para trabalhar.  Tomo como ponto de 

partida os relatos de uma entregadora no município de Rio Bonito e as interações e 

contribuições de um grupo de entregadoras de diversas regiões do país. 

Em meu último Trabalho de Conclusão de Curso (COUTO, 2019), realizei entrevistas 

com vendedoras de lojas de roupa da mesma cidade, a fim de pensar a construção de uma 

identidade laboral/ profissional (DUBAR, 2005; SANTOS, 2005) através da interação com os 

clientes como mecanismo de sucesso ou fracasso das vendas, onde também pude identificar 

fenômenos como precariedades e feminização (NUNES, 2013), por exemplo.  

Apenas após a realização da pesquisa monográfica pude ter a oportunidade de refletir o 

que estava permeando toda a pesquisa. De maneira consistente foi revelada a desigualdade de 

gênero no trabalho em serviços, expressos principalmente na categoria de “vendedoras de chão 

de loja” e em todos os significados derivados. Contudo, acabei me dando conta ao digerir todo 

o processo de pesquisa que o tema da desigualdade estava presente em muito mais aspectos do 

que apenas a questão de gênero: tratavam-se de lojas pequenas, que não fazem parte de grandes 

conglomerados empresais (lojas “de marca”, “boutiques”), de uma cidade com 60 mil 

habitantes aproximadamente, que até pouco tempo era considerada uma “cidade de interior”. 

Neste trabalho, busco abordar algumas transformações e adaptações ocasionadas pelas 

mudanças no modo de vender (intensificadas pelo isolamento social e trabalho remoto), 

causados pela pandemia da Covid-19. Esta dissertação também conta com outra metodologia 

de pesquisa, que embora recentemente utilizada por mim, contribui especialmente para 

execução deste trabalho. Procuro pensar a experiência das mobilidades (não pensada aqui como 

apenas um conceito instrumental, mas como valor (GUEDES, 2011, p.112), que assumem 

diversos sentidos neste contexto, através da perspectiva das minhas interlocutoras e suas 

vivências não apenas como Motogirls, mas também como pessoas inseridas e atuantes em suas 

redes de relações sociais. 
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*** 

Minha aproximação com o campo se deu em uma tarde de sábado, quando eu havia 

chegado em casa e precisava almoçar, mas não tinha tempo para preparar. Lembrei então do 

contato da pensão Puro Sabor, que peguei de uma amiga. Fiz o pedido, e Gisele (a protagonista 

e interlocutora do capítulo 1) veio trazer (ainda não sabia seu nome, mais uma das fugacidades 

das interações econômicas contemporâneas). A pessoa que estava comigo em casa recebeu o 

pedido e disse que "nunca tinha visto mulher entregar". Comecei a pensar então, quais eram as 

implicações dessas percepções no campo das entregas para essas mulheres, além da (falta de) 

visibilidade e dos percalços físicos e morais dessas trajetórias. 

A partir do discurso produzido no relato da trajetória de vida de entregadoras residentes 

no município de Rio Bonito (região metropolitana do estado do Rio de Janeiro), e de outras 

regiões do país, quero também examinar, nesse campo de pesquisa levando em contexto as 

percepções referentes ao universo das entregas, como se delineia a questão dos discursos e 

moralidades referentes ao ser mulher entregadora no Brasil.  

Para pensar a questão das entregas, recorri incialmente às contribuições de Santo (2015), 

buscando produções importantes sobre os conceitos produzidos em campo, como a categoria 

de confiança é operacionalizada através do parentesco no comércio da Sulanca. Esta categoria 

me foi útil para pensar as formas de ingresso das motogirls nas diferentes oportunidades de 

trabalho através dos contatos com familiares e amigos. 

De maneira mais específica, busquei compreender esses entendimentos partindo do 

grupo de trabalhadoras envolvidas na entrega de múltiplas mercadorias (alimentos, 

documentos, roupas) do município, que ingressam no posto de trabalho através de contatos 

pessoais, e que é considerada, pela característica da instabilidade destes contratos, a 

impossibilidade de realizar trabalho remoto, diante da necessidade do emprego como principal 

fonte de renda. 
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A etnografia como enfoque metodológico  

Na Etnografia, o autor é, simultaneamente, o seu próprio cronista e historiador, e 

embora as suas fontes sejam, sem dúvida, facilmente acessíveis, elas são também 

altamente dúbias e complexas; não estão materializadas em documentos fixos e 

concretos, mas sim no comportamento e na memória dos homens vivos. 

(MALINOWSKI, 2018, p. 19) 

Trabalhando a interdisciplinaridade entre sociologia e antropologia, busco a construção 

dos argumentos a partir da revisão bibliográfica e o avanço na contribuição ao fazer o trabalho 

de campo. Tendo como referencial teórico os estudos sociológicos e antropológicos mais 

recentes, o trabalho em questão é levado adiante através das literaturas que tratam de temas 

correlatos, aliada à descrição etnográfica a partir dos relatos das minhas interlocutoras.  

A centralidade do tema da mobilidade se insere tanto no objeto como na forma de 

enxergá-lo. Para pensar sob esta perspectiva, Ingold (2011) trata da “primazia do movimento” 

(INGOLD, 2011, p. xii apud GUEDES; VIDAL E SOUZA, 2021, p. 15) sobre os objetos de 

estudo e suas relações.  

[...] Mais reais que a individualidade, as fronteiras ou a forma desses entes são, 

portanto, os percursos, trajetórias, linhas, processos e estórias que, se entrecruzando e 
sempre inacabados, respondem pela emergência ou pelo "acontecer", como prefere 

Ingold - de todo e qualquer objeto, pessoa, ser ou lugar. Falar na "primazia do 

movimento" é falar que os movimentos são primeiros, tanto no sentido cronológico 

quanto no ontológico. Antes de mais nada, existem movimentos ou linhas; são eles 

que definem as coisas, pessoas e lugares, como o que emerge a partir de "fios vitais" 

que se agregam, ou do lócus onde "vários aconteceres se entrelaçam" (INGOLD, 

2012, p. 29). (GUEDES; VIDAL E SOUZA, 2021, p. 15) 

 

O que se insere como mais importante é o que Guedes (2013) afirma como a “relevância 

dos significados nativos atrelados ao trabalho nos universos “populares”” (p. 321), ou ainda, os 

“conjuntos de valores, práticas e sentidos referentes às diversas modalidades “populares” da 

experiência da mobilidade” (GUEDES, 2011). 

Busquei referências em Rabossi (2019) para pensar a produção de um trabalho 

etnográfico sobre as relações inseridas em atividades comerciais, onde o autor trabalha, 

sobretudo a categoria de informalidade como auto identificação (RABOSSI, 2019, p. 797). É 

realizado um movimento de “se desprender de uma série de pressupostos para apresentar uma 

discussão sobre o material etnográfico sem visões normativas e dicotômicas” (ibidem, tradução 

livre da autora). Diante disto, o autor aborda as “discussões que moldaram o conceito de 

informalidade como pressuposto para pensar sua utilização e difusão” (ibid.), ou seja, a partir 

das concepções formuladas no relato de seus interlocutores em Cidade del Este, partindo de um 
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movimento no universo micro para o macro, quais as concepções mais “gerais” sobre 

informalidade.  

O autor demonstra que o “fluxo” dos caminhos do conceito de informalidade tem como 

nascente as “oportunidades informais” que podem nascer através dos contatos e das relações 

interpessoais e nas bases da categoria de confiança (SANTO, 2015), para “desembocar no setor 

informal” (RABOSSI, 2019, p. 798), que transborda o campo da economia e envolve o 

pensamento antropológico e social. Trata-se então de atribuir o mesmo peso em significado 

sobre o que é produzido por estes trabalhadores e o que se produz nas discussões da tradição 

do pensamento sociológico e antropológico. Rabossi (2019) recupera a história institucional 

particular do conceito, buscando o seguinte ponto de partida:  

El interés teórico es comprender la relación entre ideas económicas – aquellas 

producidas por especialistas – e ideas y prácticas ordinarias (Motta et al., 2014: 50). 

Confluencia entre una sociología de las ideas, los estudios sociales de la ciencia y de 

la economía y las etnografías económicas. (RABOSSI, 2019, p. 798) 

Como metodologia para a produção de entrevistas e relatos como material etnográfico, 

sobretudo este último, a busca pela narratividade se faz presente (HEREDIA, 2013; 

MARQUES, 2013; CORDEIRO, 2018). Ao tratar do olhar etnográfico a fim de produzir uma 

descrição minuciosa do modo de vida nativo, articulando sentidos e elementos que permitam 

situá-los histórica e sociologicamente, sendo particularmente interessante como são situadas as 

reflexões sobre que ideias, sentidos, categorias se expressam e se materializam nas práticas 

cotidianas.  

Relacionados a essas práticas cotidianas, os temas que abordo nessa pesquisa também 

estão interligados ao tema das relações familiares e da organização e administração da casa. Por 

ser principalmente um dos espaços que compõe o cotidiano de minhas interlocutoras, e que 

também dão forma e sentido ao modo como suas práticas ocupacionais acontecem. Em vista 

disso, mais uma vez o método etnográfico se coloca como mais apropriado para pensar as 

práticas econômicas, segundo Motta (2014): 

The ethnographic approach allows us to take economic practices as a window onto 

the ways in which the many dimensions of social life are intertwined: economy, family 

practices, gender, relations, morality, spatiality and temporality. (MOTTA, 2014, p. 

118) 

A escuta torna-se fundamental no processo de aprendizado do pesquisador, como 

destacado por Guedes (2013) “essa escuta pode destinar-se ao nosso próprio aprendizado, e à 

capacidade de usarmos o que não sabemos para tensionar, transformar e tornar mais vigoroso- 

política, intelectual e vitalmente- nosso próprio saber” (GUEDES, 2013, p. 342). 
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É possível perceber a centralidade da etnologia e da etnografia na pesquisa 

antropológica. Desde reflexões mais gerais como em Goldman (2006), sobre o caráter essencial 

da antropologia social, que se apresenta desde as primeiras aproximações com as ciências, até 

discussões teóricas mais densas, passando pelas comparações dos modos de significação dos 

grupos estudados por Geertz (1997), quanto reflexões pontuais e específicas sobre os modos de 

comunicação com as comunidades nativas, discutidas em Malinowski (2018). 

Neste último reside raiz e inspiração para uma "etnografia" das "mobilidades" que 

também trada das "economias". O aspecto central trabalhado na obra, o Kula (MALINOWSKI, 

2018), se trata da circulação de coisas, e dialogam explicitamente com outras teorias 

"econômicas", a fim de refletir sobre os fenômenos relativos à vida material e social. Ao tratar 

das “mobilidades", o autor leva em consideração não apenas a circulação das coisas, mas 

sobretudo das pessoas em movimento – e das mobilidades necessárias a essas trocas (via as 

"viagens" dos trobriandeses). 

Uma das passagens que mais pode representar o caráter da antropologia como ciência, 

e o modo de estabelecer esse diálogo através da etnografia, é a que o autor descreve a 

antropologia como um saber destinado para explicar as diferenças. No entanto, neste aspecto 

reside a virada de chave que faz a etnografia ter sua razão de ser: não meramente um simples 

registro descritivo de um objeto a ser estudado, mas a valorização dessas diferenças, podendo 

“apreendê-la sem suprimi-la, pensá-la em si mesma como ponto de apoio para impulsionar o 

pensamento” (GOLDMAN, 2003, p.164). 

O cerne da questão é a disposição para viver uma experiência pessoal junto a um 

grupo humano com o fim de transformar essa experiência pessoal em tema de 

pesquisa que assume a forma de um texto etnográfico. Nesse sentido, a característica 

fundamental da antropologia seria o estudo das experiências humanas a partir de uma 

experiência pessoal. (GOLDMAN, 2003, p. 167). 

E assim fez Malinowski (2018) em sua descrição prática de sua experiência com o modo 

de vida dos contextos em que pesquisava. Para ele, “cada fenômeno deve ser estudado a partir 

do maior número possível de suas manifestações concretas” (MALINOWSKI, 2018, p. 27). 

Ele coloca a distinção entre a dupla atividade: trabalho construtivo e observação. 

A descrição etnográfica se revela bastante útil no que se refere à observação de símbolos 

que explicitam determinadas relações de poder entre os grupos sociais. No entanto, o objetivo 

aqui não é produzir estereótipos e reificações. Podemos citar como exemplo destes símbolos 

pertinentes à análise: vestimenta das entregadoras (geralmente de tênis ou sapatilhas, jeans, 
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tecidos mais robustos e resistentes, sem maquiagem e cabelo preso). Os objetos e ferramentas 

que carregam consigo, sejam físicos ou virtuais, são reveladores de suas práticas cotidianas e 

modos de pensamento. É também revelador do que se considera ser prioridade para elas, como 

a segurança e o conforto, em detrimento da busca de determinado padrão estético.  

Estrutura do trabalho 

Este trabalho é composto por três capítulos que tratam de temas correlatos ao universo 

do moto frete por mulheres, sob aspectos distintos. Nesse capítulo pretendo introduzir ao leitor 

algumas questões preliminares que lhe permitam familiarizar-se com as vivências e desafios 

enfrentados pelas motogirls. A partir dos relatos de vida da motogirl Gisele, juntamente com 

suas concepções sobre trabalho, relações familiares, relações com suas patroas, divisão da sua 

rotina entre dois empregos, e as principais categorias nativas utilizadas, e com isto busco 

fornecer uma reflexão sobre os conceitos que permeiam o universo das entregas no cenário 

contemporâneo.  

No segundo capítulo estas questões também se inserem. No entanto, o foco se coloca 

em investigar os discursos sobre a formação da motogirl, as trajetórias ocupacionais e o que é 

ser considerado uma boa motogirl. Relacionado a isso, o papel dos trabalhos e do dinheiro 

nestas práticas cotidianas. Além disso, elas nos informam sobre o que pode ser tolerado no 

ambiente de trabalho, dentre outras questões que serão melhor aprofundadas nos tópicos que 

descrevem a interação remota das motogirls através do grupo de WhatsApp. Por exemplo, a 

paixão pela liberdade expressa na velocidade, na flexibilidade de horários, a recusa pela 

dependência de patrões e relações regulamentadas, tidas como vantagens, mas também com 

seus prejuízos. 

No terceiro capítulo trato de maneira mais específica do lugar das coisas nas relações 

sociais destas motogirls, como a utilização de ferramentas e equipamentos servem como forma 

de escudo para enfrentar as adversidades do trabalho, também frequentemente referidos como 

guerra. Destaca-se também o papel das intempéries climáticas como uma das adversidades do 

cotidiano que precisam ser enfrentadas, e como isso é encarado por elas. Apresento também 

algumas questões de gênero que incidem diretamente na percepção de si e de suas identidades 

e do trabalho destas mulheres, ressaltando alguns dos discursos sobre sexualização, assédio, 

desigualdades, e tomada de autonomia. 
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Dentro desta discussão, abordo brevemente as principais noções de “ganhar um extra” 

compreendidas por minhas interlocutoras, das instabilidades (sejam elas financeiras ou não) e 

das possibilidades de ação buscadas por elas para prosseguir em suas trajetórias e andar para 

frente. 

Metodologia e estratégias de pesquisa 

Mesmo após a finalização do meu trabalho monográfico (COUTO, 2019), continuei o 

contato com algumas das vendedoras de roupa. Foi por meio deste contato que descobri que a 

maioria das lojas haviam adotado o modelo de delivery para continuarem vendendo durante o 

ano de 2020, quando as lojas estavam fechadas. As vendas se davam através dos próprios 

contatos de WhatsApp, onde o cliente escolhia a peça disponível no catálogo online 

disponibilizado no próprio aplicativo, a vendedora ou a dona da loja separava a peça na loja, e 

o (a) entregador (a) buscava e entregava no endereço determinado. Durante o ano de 2021, as 

próprias donas das lojas passaram a realizar as entregas, uma vez que as medidas de restrições 

sanitárias foram flexibilizadas pelo decreto municipal. 

As propagandas se davam através de pequenos anúncios e placas que ofereciam o 

serviço de entrega, com os seguintes slogans: “Moda Delivery- A moda que vai até você”, ou 

ainda “Levamos a moda até você”, juntamente com símbolos de motocicleta, e os telefones de 

contato com o símbolo do WhatsApp. Daí surgiu meu interesse em pesquisar sobre as pessoas 

que realizam entregas na cidade. 

A pesquisa conta com o recolhimento de descrições etnográficas dos espaços onde se 

passa a maior parte do tempo de Gisele, a interlocutora que tive contato presencialmente. Aliado 

a isso, contei com o agrupamento das falas e relatos das entregadoras nos grupos de 

comunicação, juntamente com os recursos visuais que auxiliam na descrição e na composição 

das descrições sobre o universo das entregas.  

Paralelo a este contato com Gisele, escrevi alguns anúncios em grupos de Facebook, 

como Brechó das Amigas, um local de compra e venda de novos, seminovos e usados, em que 

também é possível pedir indicações. Em alguns grupos, é preciso pedir permissão aos 

administradores para participar, concordando com os temos (como não ofender os demais 

participantes, usar palavras de baixo calão, falar de política ou vender produtos e serviços). A 

partir disso, pedi solicitação para entrar em três grupos de entregadores do Rio de Janeiro, e 
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dentro destes grupos, pedi indicações de mulheres que trabalham com entregas. Muitas delas 

enviaram fotos nos comentários, mostrando de onde eram e o que faziam. 

Figura 1: Regras de admissão Grupo Motoboys e Entregadoras 

 

Fonte: Facebook1 

Foi a partir disto que decidi montar um grupo de WhatsApp para o compartilhamento 

destas vivências de maneira mais direta, bem como a troca de experiências e informações sobre 

o trabalho. O grupo conta atualmente com 26 participantes de diversas regiões do país.  

Este trabalho conta com duas principais fontes de contato: Gisele, moradora do 

município de Rio Bonito e entregadora há mais de 7 anos. A segunda fonte é a Rose Reis, onde 

mantenho contato principalmente pelo WhatsApp, através do seu ingresso no grupo das 

Motogirls, onde pude me aprofundar no universo e nas categorias mobilizadas pelas mesmas. 

 
1 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/424123247757301/about. Acesso em 24/11/2021. 

https://www.facebook.com/groups/424123247757301/about
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Figura 2: Ícone e descrição do grupo de WhatsApp Motogirls. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora2. 

A pesquisa de campo que utiliza meios e ferramentas virtuais foi se descortinando ao 

longo deste trabalho, a partir da minha própria experiência, além dos testes das melhores 

estratégias que funcionariam para o objetivo desta pesquisa. Como umas das estratégias 

metodológicas, utilizei a ferramenta de fixar a conversa do grupo das motogirls como a primeira 

da minha lista de conversas do WhatsApp, para que eu pudesse sempre estar à par das 

atualizações e novas mensagens. No Facebook, também fixei os principais grupos que 

interessaram à pesquisa. 

Busquei também colocar o papel de parede especificamente para essa conversa como 

mais discreto possível, de preferência de cor lisa, para que não interferisse no que é de mais 

importante e primordial: a interação através da troca de mensagens entre as minhas 

interlocutoras.  

Rose foi a primeira interlocutora que conheci virtualmente. Esse contato se deu através 

da minha busca pelos grupos de Motogirls. Utilizei a ferramenta de busca geral do aplicativo 

pelos títulos “Motogirls”, “Entregadoras”, “Mulheres de Moto”, e a partir disso fui encontrando 

os grupos relacionados à esses termos. Nestes grupos, escrevi publicações, explicando meu 

objetivo e pedindo que as entregadoras comentassem seus respectivos números de WhatsApp, 

para que pudéssemos ter uma troca de experiências e relatos de maneira mais direta. Após a 

 
2 A imagem e o título foram escolhidos pela pesquisadora. 
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criação do grupo, pude criar um link3, para que as entregadoras que se interessassem pudessem 

entrar sem precisar expor seus contatos. 

Uma dessas entregadoras foi Rose Reis, que aceitou prontamente e se tornou uma das 

participantes mais ativas do grupo. Após um período de aproximadamente seis meses, as 

conversas a partir das minhas perguntas não fluíam como de início, e a interação entre elas 

também já não acontecia diariamente. Então passei a enviar as mensagens nas conversas 

privadas das entregadoras, a partir da lista de contatos na descrição do grupo.  

Neste momento eu passei a travar contato de maneira mais próxima com Rose, 

conversando principalmente através de áudios, porque na maior parte do tempo Rose estava na 

rua fazendo entregas ou em casa, ou trabalhando em serviços domésticos enquanto esperava 

pela chamada do aplicativo. Através de chamadas de vídeo a comunicação ficava pouco viável, 

tanto pela quantidade de interferências, seja de áudio ou de sinal de internet (em casa Rose tem 

Wi-Fi, mas na rua ela utiliza dados móveis), seja por conta das atividades que ela executava 

enquanto conversava comigo. Por áudios, a transcrição também é facilitada, podendo sempre 

recorrer aos trechos.  

Os nomes utilizados aqui (tanto das pessoas, quanto dos estabelecimentos mencionados) 

são fictícios, a pedido das próprias interlocutoras. Não pedi que Gisele me dissesse o nome de 

seus familiares e de suas patroas, mediante a preocupação da própria Gisele em relação à 

preservação da identidade dos mesmos e das sanções que poderiam recair sobre ela.  

Portanto, este trabalho é resultado da coleta, redação e organização das informações 

recolhidas durante meu trabalho de pesquisa: a produção de um relato etnográfico dos 

acontecimentos de vida da motogirl Gisele, onde temas como mobilidade, gênero, relação com 

o patrão se tornam constantes e evidentes. A segunda via se dá através do trabalho remoto de 

acompanhamento de grupos de Facebook e WhatsApp de entregadoras e entregadores 

independentes e por aplicativo, a fim de travar contato diário com os temas que atravessam suas 

realidades. 

  

 
3 Disponível em: https://chat.whatsapp.com/IcRuPoIOAkoCZsh1sD4IAU.  

https://chat.whatsapp.com/IcRuPoIOAkoCZsh1sD4IAU
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Convenções gráficas 

A respeito de aspectos formais e convenções gráficas, reitero: 

a) As palavras em itálico são utilizadas para termos nativos e conceitos (xxx), na 

primeira vez em que aparecem no texto e quando são significativas. 

b) b) As palavras “entre aspas duplas” são utilizadas para expressões utilizadas por 

minhas interlocutoras, mas que não necessariamente são termos nativos.  

c) Entre as transcrições das falas de minhas interlocutoras, as notas e comentários 

adicionais estão [entre colchetes]. 
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1 CHEGANDO NO MUNDO DAS MOTOGIRLS, NA COMPANHIA 

DE GISELE 

Neste capítulo pretendo abordar os principais temas que permeiam o relato de Gisele, 

entregadora de quentinhas em uma pensão de bairro e contratada de serviços gerais em uma 

loja de roupas de um bairro de classe média da cidade de Rio Bonito. Ela trabalha todos os dias 

na pensão, e uma vez por semana na loja de roupas, mais especificamente às quintas-feiras. 

Privilegiando o relato etnográfico de minha interlocutora, com a qual venho mantendo 

contato semanal há 8 meses, busco apresentar temas diversos a partir dos acontecimentos e 

relações da vida de Gisele. Em um primeiro momento, descrevo sua composição familiar, as 

transformações ocorridas através das mudanças entre as casas, as mudanças de casa e a 

permanência de Gisele.  

Em seguida, trato de sua trajetória ocupacional, e das rupturas, contatos e caminhos que 

a levaram a se tornar uma motogirl. Apresentando os aspectos de sua rotina, seus horários e 

principais tarefas, remunerações e situações que requerem ajuda, busco explicitar as relações 

de Gisele com suas patroas e colegas de trabalho. Faz-se necessário assinalar as dimensões de 

hierarquia que permeiam a posição de Gisele em cada contexto, e como o lugar das coisas tem 

um papel fundamental nessas nuances. Como forma de conclusão do capítulo, abordo como as 

diferentes relações de Gisele atravessam o tema da troca, seja de dinheiro, seja de “presentes” 

e “agrados”, seja da própria moto, para explicar e delimitar seus afetos e proximidades 

1.1 Apresentando Gisele  

Gisele é uma mulher preta de 29 anos. Ela nasceu no Hospital Regional Darcy Vargas, 

e foi criada “sempre no mesmo lugar”, no município de Rio Bonito. Desde solteiro, o pai de 

Gisele, seu Jorge, morava com os pais. Quando seu Jorge e dona Sandra se casaram, 

continuaram na casa dos pais de Jorge, e Gisele foi criada pelos avós para que seus pais 

pudessem trabalhar.  

Quando Gisele completou 12 anos, Jorge e Sandra se separaram. Jorge foi morar na 

parte de cima da casa dos pais, e  

Sandra decidiu se mudar para um local próximo, há 500 metros da casa onde a filha mora. Por 

“questão de costume, por estar com eles desde que nasceu”, Gisele decidiu permanecer na casa 

de seus avós.  
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Gisele me conta então sobre as suas experiências anteriores de trabalho.  Ela diz: “já fui 

porteira de prédio, já trabalhei em casa de família limpando só a parte de fora da casa, inclusive 

hoje em dia. Eu trabalho como motogirl e uma vez por semana limpo uma loja na rua para 

ganhar um extra”. Como porteira, ela trabalhou com sua prima durante dez anos. Gisele conta 

que ia muito para a casa dela, porque sua prima “precisava de alguém de confiança”. Além do 

serviço de portaria, Gisele também fazia “serviço de banco” (pagar as contas, organizar o 

pagamento dos funcionários). Durante esse período como porteira, ela conseguiu o serviço de 

motogirl no restaurante e ficou trabalhando nos dois lugares por um tempo, mas depois decidiu 

sair porque estava ficando muito “pesado” na organização de seus horários.  

Coisas bancárias você tem um horário para você poder fazer, porque o banco abria às 

11h e fechava às 16h. Eu tinha que sair de lá do prédio às 10:30h para ir para o serviço 

da entrega no restaurante, e no final do mês quando eu comecei a ver, eu estava 

ganhando mais na entrega do que estava ganhando lá com ela [sua prima], entendeu? 

Foi por isso que eu resolvi sair. E também, tipo assim, lá não era carteira assinada. Na 

entrega também não era carteira assinada. Mesmo assim eu trabalho menos, a carga 

horária é menor, e ganho mais, apesar de ser na minha moto. 

Fora estes dois “serviços” principais, ela fazia os bicos. Um deles, que permanece até 

hoje, é a limpeza de lojas de roupas, duas vezes na semana, no período da tarde para noite. 

Assim que ela sai do trabalho de entrega, por volta das 15h, quando não tem mais coisas para 

fazer, ela vai para a limpeza das lojas antes de ir para casa. Gisele tem seis anos de experiência 

como motogirl, e atualmente entrega refeições em quentinhas no bairro Cidade Nova, em Rio 

Bonito. Ela trabalhou em dois lugares antes de se tornar entregadora: dez anos como porteira e 

um ano em um restaurante, que abriu no centro da cidade, mas que ficou “muito pouco tempo 

aberto”. Ela relata que através de seu primo conseguiu trabalhar lá. 

Na época, eles precisaram de um motoboy, aí meu primo era colega do dono lá, e falou 

assim “ah coloca minha prima lá pra trabalhar”, e me colocaram lá. E eu trabalhei lá, 

mas logo assim que acabou eu saí de lá e entrei nesse que eu estou hoje.  

Após sair de seu trabalho como entregadora no restaurante, Gisele passou a trabalhar na 

Pensão Puro Sabor. Ela entrega quentinhas de segunda a sábado, das 8h às 15h, juntamente com 

um trabalho fixo de limpar uma loja de roupas no centro da cidade depois do expediente de 

entregas, utilizando da sua moto própria para trabalhar e se deslocar entre um trabalho e outro. 

A pensão se situa em um bairro a 20 minutos do centro da cidade, aproximadamente, e tem seu 

horário de funcionamento também de segunda a sábado, das 11h às 15h.  

Através do contato da pensão no WhatsApp, que fornece os cardápios diariamente, 

consegui o contato da entregadora. A primeira conversa ocorreu no dia 01/07/2021, onde me 
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apresentei e perguntei sobre a possibilidade de acompanhá-la na sua rotina de trabalho e 

conhecê-la melhor.  

No trabalho da pensão, Gisele ganha o seu dia, chamado também de diária, um valor 

fixo previamente combinado pelo dia de entrega que realiza. Este valor se aplica em qualquer 

turno ou até mais de um turno. Se Gisele trabalha um turno ou mais na pensão, ela recebe o 

mesmo valor, a diária. Adiciona-se a isso as taxas de entrega, que variam entre R$ 5 e R$10, 

dependendo da distância do bairro. Desse valor ela tira o montante para combustível e a 

manutenção necessária.  

No entanto, o limite entre as funções não é definido. Gisele conta que na montagem dos 

cardápios, por exemplo, “todo mundo ajuda um pouquinho”. Os funcionários da pensão, 

juntamente com a patroa, costumam fazer reuniões diárias na parte da manhã antes do 

expediente, para decidir o que acham que irá “sair mais” naquele dia (ou seja, o prato que poderá 

ter um número maior de pedidos). Fazendo esta previsão, eles organizam a praça de serviços, 

delegando as atividades mais urgentes, independendo das atribuições de cada funcionário. 

Até 2019, os cardápios eram feitos no formato de mensagens no próprio aplicativo do 

WhatsApp. A partir de 2020, os cardápios passaram a ser feitos e atualizados em um site, a fim 

de que a visualização por parte do cliente fosse otimizada. O efeito, porém, foi reverso: Gisele 

recebeu muitas reclamações de clientes que não conseguiam efetuar seus pedidos, pois não se 

sentiram acostumados à mudança de ferramenta e acabaram ficando confusos. Ela e a equipe 

da pensão passaram a adotar os dois meios de apresentação do cardápio, o que para ela se torna 

mais cansativo, uma vez que ela também é responsável por ficar atenta ao recolhimento, registro 

e supervisão dos pedidos. 

Os cardápios variam entre opções tradicionais, refeições gourmet (refeições com 

ingredientes mais “caros”), e refeições fit (refeições com ingredientes com pouca adição de 

gordura, considerados mais saudáveis), sendo os dois últimos de valor pouco mais elevado que 

a versão tradicional. As quentinhas variam de tamanho, entre P, M e G (pequena, média e 

grande), sendo quanto maior o tamanho, maior o preço. 
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Figuras 3: Cardápios da pensão Puro Sabor em formato de mensagem de WhatsApp. 

 

Fonte: WhatsApp. 
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Figura 4: Cardápio na versão do site da Pensão Puro Sabor. 

 

Fonte: Puro Sabor 

A dona da pensão monta o cardápio, mas está sempre pedindo ajuda aos funcionários, e 

para Gisele. Para ela, isso faz a equipe ser muito “conjugada”, porque é “um ajudando ao outro”. 

“Não tem isso de – ‘vou fazer sozinho e acabou, se gostar, gostou’- não tem isso”. Até no modo 
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de preparar os alimentos e organizar a quentinha, estão sempre perguntando um ao outro a 

opinião, o melhor jeito de fazer, e “no final dá tudo certo”. Todos os funcionários também têm 

direito de almoçar no trabalho. 

1.2 Rio Bonito e seus atalhos 

Tão importante e necessário quanto investigar o objeto de análise é investigar o lugar 

onde ele toma forma. Os espaços onde acontecem as relações são fatores centrais que compõem 

os contextos das vidas que ali se passam, e muitas vezes definidas pela forma como acontecem. 

 Hirata (2010) fala sobre a importância de levar em conta o espaço citadino para a 

compreensão das economias e das relações de trabalho que se inserem. 

É sobre o signo do dinheiro que é possível compreender todas as séries de 

transformações econômicas, sociais e políticas que mudaram a experiência humana 

que passou pela intensificação dos fluxos do mercado, a formação das indústrias e a 

modernidade nascente.  

Na emergência deste enorme conjunto de transformações operacionalizadas pela 

economia monetária, a cidade ocupa um papel central: espaço onde se realizam 

mudanças da estrutura material de produção, circulação e consumo, lar da 

expressividade dos novos traços constitutivos das interações entre seus habitantes, 

lugar de uma nova ordem jurídica e política.  

O ponto de partida e o conceito central para a compreensão destas transformações 

sociais, econômicas e políticas, cujo centro a cidade ocupa é a circulação. (...) A 

circulação é um elemento-chave desta economia monetária que permite as trocas de 

mercadorias, que organiza os deslocamentos de pessoas no espaço urbano, e que está 

no centro da maneira pela qual os contatos entre os habitantes da cidade são 

realizados.  (HIRATA,2010, pp. 40-41) 

Ao passar pela BR 101, na altura do quilômetro 252, é possível ver uma pequena entrada 

para o município de Rio Bonito, cidade onde Gisele passou praticamente toda sua vida. Este 

município está localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, com estimadamente 

60.930 habitantes e 459,458 km² de área territorial4. As seguintes descrições são feitas por quem 

tem muito mais propriedade, não apenas sobre os acontecimentos de sua vida, mas também 

sobre o lugar onde estes acontecem. Deixo a palavra com quem cruza as ruas rio-bonitenses 

todos os dias: Gisele.  

Será possível, assim, poder olhar a cidade por outra perspectiva, mesmo que através das 

linhas horizontais que se formam na visão periférica quando se está em certa velocidade, a partir 

da manha expressa em entrecortar os carros e ônibus, e saber a hora certa de fazê-lo. 

 
4 Extraído de https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/rio-bonito.html. Acesso em 17/11/2021. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/rio-bonito.html
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Consideremos assim, com Gisele, os ritmos e velocidades presentes tanto no trajeto como na 

entrega, os lugares certos para estacionar sem tomar multa, os conhecimentos e contatos certos 

que possibilitam a rotina diária de mais de 40 quentinhas entregues por dia. 

Figura 5: Mapa político do Estado do Rio de Janeiro com o Município de Rio Bonito 

Destacado na cor laranja. 

 

Fonte: IBGE Cidades5 

 

Figura 6: Estrada BR 101 

 

Fonte: Arteris Fluminense6 

 
5 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/rio-bonito.html. Acesso em 17/11/2021. 

6 Disponível em: https://www.arteris.com.br/rodovias/fluminense/. Acesso em 17/11/2021. 

 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/rio-bonito.html
https://www.arteris.com.br/rodovias/fluminense/
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Rio Bonito é uma cidade com grande número de ruas adjacentes, e na maioria delas é 

possível chegar à rua principal. Um exemplo disso é o bairro Cidade Nova, local da pensão 

onde Gisele trabalha com entregas. Através do mapa é possível ver a rua principal, Avenida 

Inguita, grifada em vermelho, e as diversas ruas adjacentes.  

Do outro lado do mapa, é possível ver a rua da Bela Vista, Avenida Manoel Duarte, 

situada no bairro vizinho de Cidade Nova, uma rua de formato retilíneo que percorre todo o 

bairro, grifada em verde, e que dá acesso às ruas residenciais à esquerda. Esta rua é utilizada 

também para prática de esporte de pedestres, como a caminhada, e conta também com uma 

ciclovia. 



35 

 

Figura 7: Bairro Cidade Nova, com rua principal Avenida Inguita em destaque. 

 

Fonte: Google Earth, grifo nosso. 
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Gisele pega atalhos diariamente, “com chuva ou sem chuva, porque além de economizar 

gasolina, ele ajuda a gente no tempo que nós temos também de uma entrega a outra”. Estes 

bairros abrigam um contingente maior de trabalhadores e correspondem a uma área mais 

comercial de Rio Bonito. 

Eu entrego muita quentinha também na Praça Cruzeiro. A gente que mora aqui na 

Cidade Nova, pra gente ir a Praça Cruzeiro, uma possibilidade de ir mais rápido, a 

gente pode pegar a pista (via Rodovia Governador Mario Covas) ou pode ir pelo 

centro da cidade, só que pelo centro da cidade você vai parando mais. E eu entrego 

também no Basílio, no Parque Indiano, mais aí já é mais difícil (em relação a receber 
os pedidos). A maioria das entregas que eu tenho é para o Fórum, Green Valley, Praça 

Cruzeiro e no centro mesmo de Rio Bonito. 

Figura 6: Mapa político de Rio Bonito e seus bairros. 

 

Fonte: Google Maps 

A Pensão Puro Sabor se localiza no bairro Cidade Nova, há aproximadamente 20 

minutos do centro da cidade. A pensão é localizada na casa de Carla, patroa de Gisele. O serviço 

é feito no espaço de uma cozinha, anexada à casa. O quadro de funcionários é formado por 

Gisele, gerente e entregadora, e mais três funcionárias, que desempenham principalmente a 

função de cozinheiras, mas que também fazem a limpeza do local. 

Carla tem um papel ativo nas atividades de administração e organização da pensão. 

Porém, recentemente, seu pai ficou muito doente, e ela teve que se ausentar para dar apoio à 

família. Ela deixou sua irmã, Fernanda, no cargo. Ela é chefe de cozinha, então também dá as 

diretrizes para a preparação dos cardápios e dos pratos a serem disponibilizados aos clientes, 

bem como a supervisão do trabalho das cozinheiras.  
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Figura 8: Pensão Puro Sabor, composta pela casa da patroa à frente e a cozinha da 

pensão, ao fundo. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

 

                                             

Gisele possui dois trabalhos simultâneos: após a entrega das quentinhas, ela faz faxina 

de uma loja de roupas “em um bairro chique” da cidade, às quintas-feiras, na parte da tarde. Em 

um mesmo dia, Gisele vai de um trabalho a outro: na parte da manhã/tarde trabalha na pensão, 

e a partir das 16h trabalha na limpeza da loja. Existem algumas diferenças entre estes dois 

ambientes de trabalho: para fazer as entregas, Gisele precisa deixar a moto nesses locais 

específicos, mas na limpeza da loja, a moto fica estacionada próximo à esquina da loja.  

Como as ruas nesse bairro são mais largas, há menos riscos de acidentes, e segundo 

Gisele, menos riscos de roubos e /ou furtos. Na pensão, ela trabalha com uma equipe, na loja 

trabalha sozinha na função. Na pensão, ela trabalha de carteira assinada, na loja trabalha no 

formato de um “contrato verbal”, uma espécie de acordo entre Gisele e a patroa, dado através 

do contato prévio que mantinha, quando Gisele trabalhava na faxina da casa dela.  

Estes aspectos serão detalhados a partir dos relatos de minha interlocutora, na subseção 

a seguir. 

1.3 Etnografando uma tarde de trabalho com Gisele  

Nesse item descrevo uma cena em um dos ambientes de trabalho de minha interlocutora. 

A fim de que seja possível analisar certas categorias que são mobilizadas, são evidenciadas 

comparações, os valores e as moralidades acionadas para descrever suas relações sociais sob 
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sua perspectiva própria. Neste relato são abordados aspectos como relações empregado/patrão, 

relações familiares, acúmulo de funções, remunerações, os usos do dinheiro, a posição social 

da interlocutora em seus ambientes de trabalho e a valorização das gratificações para além do 

dinheiro. 

*** 

Era uma tarde de quinta-feira nublada de outubro. Eu havia marcado com Gisele às 16h, 

horário em que ela geralmente começa seu trabalho na loja, na rua 7 de maio, em um “bairro 

chique”, como ela disse uma vez. Quando cheguei de ônibus ao local ela já estava com os 

materiais separados para começar o trabalho de limpeza da loja CF: uma mangueira acoplada à 

máquina lavadora de alta pressão, um rodo com uma esponja cortada em uma tira espessa na 

ponta, uma vassoura, um pano de chão e um par de luvas verdes próprias para limpeza de 

vidraças. 

Figura 10: Fachada da Loja CF.  

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 
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Figura 9: Materiais de limpeza utilizados por Gisele. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

Gisele então começa seu trabalho passando um pano úmido no vidro da loja, após estar 

desde às 8h da manhã na pensão, e desde às 11h fazendo entregas de quentinhas. Ela esfrega o 

vidro com movimentos circulares apressados, passa o pano úmido e torce o pano na calçada 

para retirar o excesso de água com sabão.  

Em seguida, abre a porta de vidro da loja e passa o pano de chão na entrada enquanto 

uma das funcionárias, provavelmente vendedora, observa e comenta algo com ela, apontando 

para um local específico, onde ela se aproxima para limpar. Gisele passa a limpar o vão entre o 

vidro da loja e as prateleiras e suportes que compõem a vitrine. As luvas e os produtos de 

limpeza ficam apoiados em um banco de madeira na lateral da fachada da loja. Enquanto me 

aproximava da loja, uma das vendedoras da loja apontou indicando onde Gisele deveria limpar 

melhor.  
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Figura 12: Gisele limpando a vidraça da loja 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

Ao me ver do outro lado da rua, onde eu estava tirando algumas fotos com o celular e 

me preparando para pegar meu caderno de campo, Gisele me chama para que eu possa me 

aproximar da loja, ao me ver acenar para ela. Em alguns passos cruzando a larga rua asfaltada, 

ela me recebe com um leve sorriso e um toque de mãos fechadas. Gisele senta em sua moto, 

olha para frente para falar do passado. 

Ela me cumprimenta e diz que ficaria limpando a loja até mais ou menos 17h30min e 

que esse trabalho é bom porque, Camila, sua patroa, “paga certo”, e que elas se conhecem há 

muito tempo, porque a Gisele trabalhou na casa dela (fazendo faxina) por pelo menos 4 anos. 

Saiu de lá apenas para começar o trabalho com as quentinhas.  

Gisele estava pensando em trabalhar apenas à noite quando a dona desta loja em que 

trabalha atualmente a chamou para trabalhar com ela durante o início da pandemia. Em uma 

semana ela limpa a loja somente por fora. Na outra, limpa a loja por fora e por dentro, e de vez 

em quando “faz um extra”, limpando o banheiro da loja. Em 2020 Camila até lhe perguntou se 

ela não queria entregar roupas, mas para ela não vale a pena, porque por exemplo, para uma 
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entrega na cidade vizinha de Tanguá, Gisele poderia cobrar pela gasolina uma taxa de 5 reais, 

mas moto também envolve pneu, óleo, manutenção. “Moto é tipo um aluguel”, todos os meses 

tem-se algum tipo de gasto. 

O que eu ganho com a moto eu gasto com a própria moto. Qualquer defeito eu já tenho 

que gastar. O valor que eu ganho com isso é pouco. Só de gasolina eu gasto 40 reais 

por semana, desde a última vez que o preço aumentou. 

1.3.1 Andanças, trajetos, circuitos 

Gisele tem duas motos: uma para trabalhar, e outra “para lazer e ir para a rua” (para 

Gisele, ir para a rua é sair, fora do horário de trabalho para pagar contas e outras atividades), 

porque “tudo o que eu faço é de moto. Não faço nada a pé, não consigo. De moto é tudo mais 

rápido”. Ela utiliza a moto “maior”, mais potente para o lazer, porque com esta ela pode “pegar 

pista sem problema porque ela aguenta”. A moto utilizada para o lazer também é mais rápida, 

com uma média de 300 cilindradas.  

A moto “menor” Gisele usa para trabalhar. Essa foi a primeira moto que seu Jorge (seu 

pai) deu a Gisele de presente. Esta segunda tem 120 cilindradas. Ela prefere utilizar esta para 

fazer as entregas porque é mais econômica, as peças e a manutenção são “mais em conta”, 

porque “a gente não recebe nada se acontece alguma coisa com a moto”.  O capacete na imagem 

remete ao uso recente de Gisele no final de semana, com a moto maior utilizada no lazer. 

Minha moto foi dada pelo meu pai de presente, nem foi para o serviço. A gente tem 

boa convivência. Minha mãe mora há 500 metros lá de casa, mas fica em Tanguá com 

meu padrasto que não está muito bem de saúde. 

Mas minha madrasta tem muito ciúme da gente, deve ser porque ela não consegue ter 

filho, sei lá. Meu pai vai direto lá em casa, ela não, fica lá na casa de cima o tempo 

inteiro. 
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Figura 10: As duas motos de Gisele 

 

Fonte: Acervo pessoal da interlocutora 

Dentre as diferenças explicitadas por Gisele entre suas duas motos, o modo de 

armazenamento entre elas também é diferente. Gisele guarda a moto utilizada para o lazer no 

pequeno espaço de sua casa que utiliza como garagem, coberta com uma capa, porque ela utiliza 

menos. A moto utilizada para o trabalho fica mais próxima do quintal de sua casa, pois sempre 

que ela transita entre casa e trabalho, a moto está posicionada de modo a facilitar o uso. 

Enquanto isso, ela pede para que eu vá para o outro lado da calçada para que a água da 

máquina de limpeza não me molhe, e eu brinco que não haveria problema porque estava 

abafado, apesar do dia nublado. Terminada a limpeza do vidro, Gisele dobra um pano de chão 

de chão e estende na entrada da loja, e logo depois pega a máquina de limpeza para lavar o 

capacho e o banco de madeira.  

Este relato de Gisele pode ser comparado ao que Guedes (2013) chamou de “essa vida 

de trabalhar num lugar e depois ir para outro, e depois outro” (p.329), que aqui podem ser 

expressas a correria do dia a dia, se dividindo entre o trabalho das entregas e a limpeza da loja, 

a mudança de empregos, e o próprio deslocamento espacial exigido neste tipo de trabalho. 
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Tenho uma vida corrida, é muita correria. Tem o serviço, minhas saídas...Me achar é 

difícil, me acompanhar a pé é difícil. Estou sempre no corre durante a semana e final 

de semana eu amo tomar uma cerveja. Durante a semana também (risos).  

O mapa a seguir auxilia na ilustração das rotas de Gisele, com os lugares que ela mais 

frequenta, sendo eles: 1) Sua casa 2) Pensão Puro Sabor 3) Loja em que ela trabalha com 

limpeza 4) Sítio em que frequenta aos finais de semana.  

Figura 5: Andanças de Gisele 

 

Fonte: Google Maps. Grifo nosso.  
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Figura 11: Trajetos de Gisele com a Moto 1 durante a semana. 

 

 

Fonte: Google Maps. Grifo nosso. 

1.3.2 Outros trajetos de Gisele 

Gisele conta que aos finais de semana gosta de ir no Jota Jota, um sítio alugado aos 

finais de semana para eventos e shows, geralmente de música sertaneja. Perguntei se na quinta-

feira daquela semana ela iria. Ela disse que ainda não sabia, e que a última vez havia sido há 

mais ou menos um mês. 

Gisele também gosta de organizar festas para a família, mais precisamente churrascos. 

Ela diz em tom orgulhoso que já organizou duas em um intervalo de um mês apenas. 

Tenho pedido para as pessoas levarem comida e bebida. Geralmente eu saio para 
comprar, mas este ano estou fazendo diferente. As coisas estão mais caras. As pessoas 

acham que se eu cobrar 50 reais está caro para comer, beber e assistir um show que 

não tem hora para acabar. Não é, eu também como e bebo. Sábado passado eu gastei 

265 reais sozinha. 

Geralmente Gisele produz e organiza as festas na casa de sua tia. Ela diz que já até 

falaram para ela fazer em locais maiores, como casas de shows, porque ela tem muito 

conhecimento na cidade (ela utiliza esse termo para dizer que é conhecida por muitas pessoas 

na cidade), mas ela sempre rejeita porque “isso é questão de responsabilidade”. 

Emprego 1 

Emprego 2 
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Figura 12: Trajeto de Gisele com a Moto 2 aos finais de semana 

 

Fonte: Google Maps. Grifo meu. 

1.3.3 Relações de trabalho  

Enquanto Gisele organizava os materiais de trabalho, ou puxava a máquina de lavar a 

jato para mais perto, ela acenava e cumprimentava as pessoas que passavam pela calçada da 

loja. Me chamou a atenção a quantidade de vezes que isso aconteceu, revelando que Gisele 

conhece muitas pessoas na cidade. Ela me explica que isso se deve ao atendimento aos clientes 

e aos amigos que faz nas saídas para o sítio.  

Em aproximadamente uma hora, Gisele cumprimenta umas dez pessoas que circulavam 

pela rua. Enquanto Gisele falava, uma senhora se aproxima perguntando se era ela quem 

entregava quentinhas para os funcionários de um banco, porque a conhecia de lá. Gisele 

confirma com um sorriso. 

A senhora então pergunta os valores das quentinhas. Gisele diz que tem quentinhas de 

12 e de 15 reais. Ao ser perguntada da taxa de entrega, ela responde que varia de acordo com a 

localidade, podendo ser entre 2 e 3 reais. A senhora então pede o contato de Gisele, e eu me 

ofereço para anotar seu telefone em um pedaço de papel do caderno de campo. Enquanto anoto, 

Gisele oferece indicações de pessoas para fazerem faxina na casa das pessoas. 

Assim que a senhora sai, Gisele brinca que tem um monte de gente que a conhece e ela 

nem sabe, e diz que entregadora sempre tem um amigo para indicar, mas tem que conhecer 

muito a pessoa, tem que ser de confiança, porque você tem acesso à casa da pessoa, “é 

complicado”. 
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Gisele conta, com certo tom de lamento, que mesmo que pudesse aceitar os muitos 

trabalhos que toma conhecimento e que lhe são oferecidos frequentemente, ela os recusa. 

Primeiramente porque podem ser oportunidades temporárias, porque “tem muito patrão que te 

coloca pra trabalhar só aqueles 3 meses da experiência, para não pagar os direitos 

(trabalhistas)”, ela não gostaria de “trocar o certo pelo duvidoso”. Aliado à isso, ela não gostaria 

de sair e sua patroa ter que treinar outra pessoa, e demorar a pegar confiança com a nova 

funcionária, “até aprender tudo leva tempo”. “Aprender tudo” se refere tanto às tarefas diárias, 

sobre como fazer “do jeito que a patroa gosta”, como o próprio relacionamento com sua patroa, 

a habilidade, a manha de “contornar os problemas”. 

Apesar de estar nesse serviço há muito tempo, Gisele tem planos para o próximo ano. 

Ela “pretende um dia abandonar essa profissão pra fazer uma coisa melhor”, como algum curso 

para ser segurança de eventos. Ela explica que “nunca foi muito de estudar”, então nunca 

pensou em fazer faculdade. Para Gisele, esses ainda são planos futuros, porque ela não gostaria 

de deixar sua chefe “na mão”. Por ser a funcionária mais antiga, ela é considerada e se considera 

a líder da equipe.  

O que acontece? Eu vou deixar pra ver isso mais para o ano que vem [o curso para ser 

segurança], porque eu não posso deixar qualquer pessoa lá, até porque no meu serviço 

eu não posso botar qualquer pessoa lá.  

E pelo tempo que eu já trabalho lá, pra algumas coisas ela sempre me pede ajuda né? 

Sou a funcionária mais antiga. Agora ela está afastada, a cabeça está sendo eu, então 
eu não posso deixar ela na mão, eu também nem quero fazer isso. Então eu quero 

deixar isso mais para o ano que vem, porque eu continuo trabalhando lá na entrega, e 

faço um curso de preparação, vejo o que tenho que fazer, e depois eu tento alguma 

coisa, na área do curso. 

No trabalho de entrega só tem eu. Aí quando eu estou muito sufocada eu chamo 

alguém para me ajudar. Na cozinha no momento tem duas meninas, e fica mais a 

minha patroa. Como ela tá com problema do sogro doente, ela tá afastada, aí ficam 

duas na cozinha e eu na entrega. São um total de três pessoas.  

Ao perguntar se eu poderia observar o trabalho dela, e ver um dia de trabalho deles, ela 

me respondeu que acha essa questão complicada (por se tratar de um local comercial conjugado 

à uma residência) e não sabia se a patroa dela aceitaria isso. Falou que naquela semana a patroa 

estava “afastada” (inclusive também colocou entre aspas). Perguntando o que seria isso, ela me 

disse que a patroa não iria trabalhar, mas ela e as outras duas funcionárias sim e que esperaria 

a patroa retornar na segunda, por isso não poderia interceder.  

Então, eu vou comunicar a ela amanhã porque o que acontece? É o que eu te falei, ela 

está, entre aspas, afastada, mas ela mora na casa, ela só não está muito no nosso 

território de serviço essa semana. Ela só vai voltar mesmo a trabalhar com a gente na 



47 

 

semana que vem. Mas eu vou comentar com ela, dependendo do que ela falar eu passo 

seu contato.  

Porque ela é meio sistemática e eu fico meio sem jeito também de pegar seu contato 

e passar, e depois ela vir em cima de mim falando alguma coisa. Então eu prefiro 

esperar, ainda mais que ela não é daqui. Ela é de São Gonçalo, ela mora aqui há um 

tempo, mas ela não conhece muita gente daqui, então fica meio complicado. Mas aí 

eu prefiro falar com ela primeiro e aí dependendo eu te falo.  

Gisele não enxerga nenhuma dificuldade nesse período do afastamento da patroa. 

Apesar de haver apenas ela na administração do local, ela “não consegue ver nada como 

dificuldade, não consegue parar para analisar se tem alguma dificuldade”. Ela relata que embora 

houvesse diversos problemas na organização, e dentre estes problemas, até troca de 

funcionários, ela permanece no cargo.  

Eu não entendo do fogão, mas tem coisas que a gente está ali sempre dando um 

empurrãozinho. Já tive motoboy fixo lá com dor de cabeça, tive que tirar [substituir 

o funcionário]. Essas coisinhas que a gente vai tendo que falar, tendo que botar um 

peito a mais. Mas agora as meninas que estão lá graças a Deus são gente boa, elas 
conseguem dar conta do serviço, eu não tenho que ficar em cima analisando algumas 

coisas do serviço. Elas são trabalho excelente, eu posso dizer assim.  

Como são da parte da cozinha as outras funcionárias chegam lá mais cedo, às vezes 8h 

da manhã ou antes, para “adiantar as coisas”. Muitas vezes elas precisam fazer pré-preparos 

para o dia seguinte: descascar e cortar temperos e legumes, separar o feijão a ser cozido, lavar 

o arroz e deixar secando durante a noite. Geralmente as carnes também precisam de alguma 

antecedência para serem feitas, para que se tenha tempo de descongelar e “pegar o gosto do 

tempero”. 

Desde o início do mês de dezembro, Gisele tem feito hora extra, para compensar esse 

período em que o comércio da cidade está aberto todos os dias, para que ela consiga dar conta 

das entregas. Contudo, Gisele me conta com certo tom de revolta que está tendo que se submeter 

a lavar o chão da cozinha e o banheiro da pensão com “as outras funcionárias”. Para ela, é uma 

espécie de rebaixamento de sua posição destacada, uma vez que ela exerce funções diferentes 

das outras e ocupa certa posição de gerência. O horário de saída de Gisele após o expediente e 

a limpeza agora é 20h30min. 

Gisele me conta que preferiu não reclamar, para não “se aborrecer e estragar o clima”.  

Ela diz que prefere suportar as adversidades que encontra em nome de toda a ajuda que sua 

patroa deu, e todas as manias que ela já suportou. Ela conta que patrão nenhum aguentaria ela 

gostar tanto de beber nas festas de família em que é convidada e confraternizações de fim de 

ano da pensão, mas Carla não se importa. 
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Gisele começa a guardar o equipamento de limpeza. Ela diz que ainda precisaria passar 

na prefeitura para resolver algumas questões, mas não quis detalhar. Ainda conversamos um 

pouco antes de Gisele entrar na loja. Agradeci a conversa e disse que iríamos continuar o 

contato. 

1.4 Gisele e as trocas com o patrão  

Gisele diz que tem “uma relação boa” com sua patroa Carla e família, da pensão Puro 

Sabor. Carla tinha um restaurante não muito grande, mas a dona da loja que alugava para ela 

pediu o local para abrir uma loja para ela. Carla então fez um puxadinho na casa dela para fazer 

a praça de serviço, como Gisele chama a cozinha da pensão.  

E aí é questão de confiança né. Ela deixa tudo nas minhas costas, mas não paga por 

isso. Eu só ganho a diária e as taxas. O problema lá é a irmã dela. Eu não me dou com 

ela. Na verdade, nenhum funcionário ali se dá, ela é muito autoritária. Ela é chefe de 

cozinha, aí fica lá com a gente enquanto Carla ajuda o pai que está doente, já tem uns 
meses. Por exemplo, se ela ver a moto está lá e quer que coloque aqui, ela fica falando 

até fazer do jeito dela. Ela é falsa sabe? 

Já com Carla, Gisele sempre teve “bom entrosamento”, como ela mesma descreve, mas 

não queria trabalhar nas entregas de roupa, porque é cansativo. “Imagina agora verão, sol 

quente, a gente nunca sabe”. Dependendo da circunstância e situação, essas posições oscilam 

de acordo com as funções que precisem desempenhar no momento, e de acordo com as relações 

de poder que definem as situações. 

Eu sei que quanto mais melhor: quanto mais entregar, mais eu ganho. Mas eu tenho 

medo de pegar tudo e não conseguir dar conta. Eu acho assim: a gente tem que entrar 

bem no emprego, estar bem para sair bem. Camila [dona da loja CF] conhece minha 

família desde que eu era nova. 

Em janeiro do ano passado machuquei o ligamento do dedo da mão e tive que ficar 

em casa. A minha moto é de embreagem, então eu trabalhava com as duas mãos. Ela 

me pagou os quinze dias que eu fiquei em casa. Eu sou muito grata, nenhum patrão 

faz isso. Carla nunca fez isso, ela nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa, 

algum remédio.  

Faltava Guaravita, faltava carne eu ia comprar. Hoje eu não compro mais nada não. 

Ela vai viajar fica tudo nas minhas costas, mais uma compra de mercado eu não 

aguento. As meninas até dizem que eu sou gerente. Até decidir o dia de trabalhar eu 

decidi.  

Liguei para ela na terça feira [feriado do dia 07/09/2021] falando que ia ser bom 

trabalhar. Todos os restaurantes fecham 14h30min e a gente ia fechar 15h30min. Ela 

concordou, Carla falou “Gisele, você tem razão”. 15 quentinhas vendidas já ajudam.  

Ela escuta tudo muito bem. A única parte ruim entre aspas é a do dinheiro. Eu deveria 

ganhar mais. Eu pagava a funcionária, fazia anotação de alimento que estava faltando, 

preparo cardápio junto com Carla. Hoje eu parei, ela quem faz. Só que o que ela deixa 

pra trás eu vou corrigindo. Ela não está trabalhando direito, o pai está doente, o sogro 

faleceu. 
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Lá tem mais duas funcionárias, uma teve que sair, a outra descobriu que estava 

grávida, aí tive que contratar uma free lancer que está trabalhando direto. Ficamos eu 

e ela desde as 8h, a patroa chega às 13h. Segunda-feira e quarta-feira ela faz a comida 

e depois de 13h ela sai. Sexta e sábado vem aquela [se refere à irmã de Carla] [risos] 

para trabalhar. 

A menina que estava grávida perdeu o neném, está se recuperando. Então são três 
funcionários fixos, incluindo eu. A dona fica lá despreocupada. Agora a gente vai 

começar com o IFood para vender mais, estou conversando isso com a patroa.  

Eu tenho que escolher quem eu vou colocar para trabalhar lá, tem cliente que só gosta 

que eu leve a comida. Quando bota os meninos, as pessoas perguntam “Por que a 

Gisele não veio?” Eu não sei o porquê da preferência. Quando tem atraso ou falha, eu 

contorno [sentido relacionado à manha, ao jogo de cintura], para segurar o cliente. 

Estou para receber um aumento, mas com esse negócio do sogro e do pai de Carla eu 

estou meio sem jeito de cobrar. A qualidade caiu um pouco também. É falta de 

consideração cobrar isso agora, vou esperar dar uma normalizada.  

No final do ano eu ganho décimo terceiro, elas não [Gisele está se referindo às demais 

funcionárias que trabalham com ela na Pensão Puro Sabor], eu ganho uma cesta, elas 

não ganham nada. Trabalham no seco, nada além do dinheiro. 

Carla me convida para a casa dela, ela tem dois filhos que são apaixonados por mim. 

Ela organiza festa de fim de ano lá e não implica com a bebida, sabe que eu gosto de 

beber. Lá é lugar bom. 

Tem gente que começou a trabalhar comigo e já está desempregada. O serviço é dentro 

da casa dela, ela o marido são muito sistemáticos, então eu gosto de evitar problema. 

Eu sou muito boa até mexer comigo. 

O relato de Gisele sugere que para ela, a relação com as patroas transborda as obrigações 

formais e os pagamentos convencionais. Ser uma boa funcionária nessa perspectiva significa 

obter benefícios em três dimensões: 1) Espacial: frequentar espaços que não são comuns aos 

funcionários convencionais, como festas de família, celebrações de fim de ano; 2) Material: 

receber o décimo terceiro (este aspecto se torna diferencial uma vez que todos os funcionários 

da pensão possuem a mesma forma de contratação), ganhar presentes, cestas e “lembrancinhas”, 

e; 3) Emocional: receber consideração por parte das patroas através de mensagens e ligações. 

Em contrapartida, Gisele busca retribuir estes benefícios fazendo além das suas 

obrigações no trabalho: 1) Permitindo que se coloque “tudo sobre suas costas”, sem receber 

remuneração correspondente, justificado como ajuda; 2) Fazendo hora extra sem receber por 

isso; 3) Protelando o pedido de aumento por conta da situação difícil da sua patroa; 4) 

contornando as situações conflituosas entre o cliente e o motoboy, como as reclamações por 

atrasos e falhas nas entregas; 5) Recusando empregos onde trabalharia menos e ganharia mais, 

apenas por consideração ao tempo em que ela e Carla estiveram trabalhando juntas. 

É importante destacar que a materialidade está presente em todas as relações descritas 

por Gisele, seja sua diferenciação entre as demais funcionárias, seja a relação com seu pai. Ou 
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seja, a partir da descrição das coisas, Gisele apresenta as relações em que está inserida. Esta 

perspectiva se insere no que Guedes (2013) analisa como “fluxos humanos e materiais” (p.322). 

Quando eu trabalhava com Camila, ela me chamava para ir ao aniversário do filho, e 

todo final de ano ela me dá uma roupa de presente, mas daqui da loja não, porque 

daqui nada me agrada (constata enquanto observa os manequins na vitrine). Mas ela 

nunca deixa de me dar um agrado. 

Gisele conta essa parte nutrindo certa admiração por Camila ao dizer que embora 

trabalhe com roupas, ela escolhe algo diferente dos produtos de sua loja para presentear Gisele. 

“Camila vai até o Rio de Janeiro só pra ver uma camisa legal pra mim”. Do contrário, poderia 

parecer certo interesse presentear com um produto de sua loja, até para “ajudar a fazer uma 

propaganda”. Nesta parte Gisele conta com certo destaque porque parece enxergar a falta de 

interesse, ao contrário dos outros favores e agrados. É interessante pensar a circulação das 

coisas, que passam de mercadoria a dádiva na simples retirada de uma etiqueta. 

Toda semana alguém me pergunta se eu faço algum tipo de serviço. Se eu saísse da 

quentinha eu ia ganhar muito mais. Uma diária de faxina é 150 reais mais ou menos. 

O dia lá na pensão é 40 reais mais as taxas, que dá mais ou menos uns 80 reais (nesse 

momento pega o celular como se estivesse confirmando a conta na calculadora). Eu 

iria trabalhar menos, e não ia precisar usar a moto toda hora, só pra ir e voltar. 

Importante destacar nesse relato que Gisele diz trabalhar com sua patroa e não para ela, 

o que pode indicar essa relação mais horizontal e menos hierarquizante na sua perspectiva. 

Dentro desse conceito de trabalhar para alguém, o que está envolvido nesse processo é a 

dedicação de tempo, de parte de seus rendimentos e de exclusividade entre patroa e empregada. 

Tem a questão do horário também. Na faxina eu largaria às 17h, na quentinha eu fico 

de 8h às 15h. Quando o movimento está fraco, trabalho até 14:30h, mas também 

quando tenho que passar do horário não ganho mais nada por isso.  

As localidades das entregas também são fatores decisivos na rotina de Gisele, já que os 

custos da moto e do combustível são responsabilidades da mesma. Gisele não ganha nenhum 

auxílio para manutenção de seu instrumento de trabalho e nenhum seguro para acidentes. 

Cliente acha que eu tenho que entregar rápido lá no Parque Indiano. É longe. Da 

mesma forma como eu quero comer, você também quer, não vejo problema nisso. Mas 

a taxa é 5 reais e a quentinha 12 reais ou 15 reais. Não dá para fazer filé de frango à 

milanesa rápido Quando o cliente pede tem que esperar preparar para poder chegar 

fresco e quentinho. Já cheguei a ficar até 17h sem ganhar nada a mais por isso. 
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Figura 13: Distância entre os bairros Cidade Nova (onde se situa a Pensão Puro Sabor, 

Emprego 1) e o bairro Parque Indiano, distância de 7,41 km 

 

Fonte: Google Maps. Grifo nosso.  

Esse sábado, por exemplo, vou ter que ficar até 17h para fechar o caixa, porque a outra 

menina está grávida de novo. Já estou há duas semanas sem fechar o caixa. Na maioria 

dos sábados a gente vai até 14h, mas aí tem gente que pede comida 14:30h. Até 

entregar e voltar para organizar tudo já deu 15:30h, e até fechar o caixa da semana, 

17:30h.  

Na verdade, é só passar para o caderno, porque no final do expediente eu sempre conto 

a quantidade de quentinhas, somo o valor de tudo, pagamento em dinheiro e em cartão 

e confiro o valor das taxas, quanto se gastou com o mercado, etc. 

O mercado a patroa fazia ‘lá em baixo” [se referindo aos municípios de Niterói e São 

Gonçalo]. Agora a gente está fazendo aqui no Supermarket e a carne em açougue. É 

mais caro, mas tem mais qualidade, a gente sabe que o cliente não vai reclamar. 

*** 

É importante destacar que os laços construídos através das trocas não são construídos e 

utilizados de maneira homogênea e desinteressada. A despeito de qualquer juízo de valor, esses 

laços também podem servir como dádivas, como componentes de troca e de relações que 

envolvem dívida, que podem ou não ser cobrados futuramente. É necessário pensar as 

realidades dos contextos das motogirls e aquelas e aqueles “a quem se dá conta”, quem ajuda e 

quem é ajudado de diversos modos. Nesse sentido, é importante pensar os sentidos de 

“autonomia” e “dependência” em cada um dos contextos, em que medidas são acionados, com 

que função e duração no tempo.  

Essas considerações são atravessadas pela dimensão da troca como fundamento 

essencial de sociabilidade e das relações humanas (MAUSS, 2003). As obrigações de dar, 

receber e retribuir (id.) permeiam fortemente as relações entre motogirls e aquelas e aqueles a 

quem elas “prestam contas”. Mais que manter relações de conciliação e pacificidade, as trocas 

neste universo podem servir para camuflar relações e situações de exploração e precarização, 

ou ainda os diferentes níveis de hierarquização que abrangem estes contextos.  
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Martins (2005) recupera a contribuição maussiana para a Sociologia e a relevância da 

teoria da dádiva para a contemporaneidade. Dentre outros aspectos, o autor reitera o peso da 

dimensão simbólica e o primado sobre trocas aparentemente “somente” econômicas, 

ressaltando a “complexidade de motivações e de interações que envolvem- por diversos 

caminhos- indivíduos e grupos” (MARTINS, 2005, p. 46) 

Uma das contribuições centrais de Mauss para a sociologia foi demonstrar que o valor 

das coisas não pode ser superior ao valor da relação e que o simbolismo é fundamental 

para a vida social. [...]. Isto é, Mauss entendeu que a lógica mercantil moderna não 

substitui as antigas formas de constituição dos vínculos e alianças entre os seres 

humanos e constatou que tais formas continuam presentes nas sociedades modernas 

(id.).7 

Nesta perspectiva, a teoria da dádiva recebe um status de “uma lógica organizativa do 

social que tem caráter universalizante e que não pode ser reduzida a aspectos particulares como 

aqueles religiosos ou econômicos.” (MARTINS, 2005, p.52), podendo ser utilizadas 

analiticamente como “interdependências desdobrando-se entre os planos micro, macro e meso-

social.” (id, p. 54). 

O entendimento do sentido sociológico da dádiva quebra esta dicotomia para 

introduzir a idéia (sic) da ação social como «inter-ação», como movimento circular 

acionado pela força do bem (simbólico ou material) dado, recebido e retribuído, o qual 

interfere diretamente tanto na distribuição dos lugares dos membros do grupo social 

como nas modalidades de reconhecimento, inclusão e prestígio (MARTINS, 2005, p. 

53). 

Por exemplo, o ato de receber “por educação”, “para não fazer desfeita”, mesmo que 

determinado objeto não agrade, ou a respostas aos cumprimentos diários dos patrões seguidos 

da pergunta se está bem, e não necessariamente a mesma atitude com os colegas de trabalho 

são alguns dos pontos que são ressaltados por minhas interlocutoras, nos esforços de manter “a 

boa convivência para não ser prejudicado”. Em última instância, os patrões das que se 

consideram empreendedoras individuais, os clientes, em essa conduta é também implementada. 

As dádivas, os favores e as ajudas por parte dos patrões também implicam na 

necessidade de devolução dos funcionários, onde eles se sentem em certa posição de 

“endividados”, se sentindo na obrigação de não cobrar a hora extra trabalhada, ou o serviço que 

foi chamado de favor ou ajuda. 

 
7 Este trabalho guarda afinidades com Martins (2005) no que se refere à atualidade da teoria maussiana da dádiva 

para pensar os fenômenos sociológicos contemporâneos. Não faz parte dos propósitos dessa discussão, por 

exemplo, discorrer e aprofundar a aplicação da teoria nas questões sobre Estado e mercado (id., p. 53), a inclusão 

dos termos “sociedades tradicionais X modernas” (idem), na inclusão de Weber no escopo de produção de “uma 

crítica anti-utilitarista difusa e defensiva” (ibid., p.46), dentre outras ressalvas. 
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Um terceiro aspecto que envolve as trocas é a perpetuação das relações e a manutenção 

da mutualidade. Poder trocar, receber e ser retribuído com sucesso gera expectativas quanto ao 

outro ser alguém “que se pode contar”, “a quem se pode pedir ajuda” no momento da precisão. 

Correr atrás pode significar, para além de tantos outros sentidos, que se está em certa 

posição de desvantagem, ou atrasado em relação onde se gostaria de estar no momento, ou ainda 

a denotação de dificuldade para alcançar aquilo que se almeja (GUEDES, 2013, p. 142).  

Como evocado em Guedes (2013) e Borges (2003), correr atrás de algo significa se 

tornar merecedor de recebê-lo, mediante o esforço empregado, mas também resultado de 

práticas de quem exerce autonomia e liberdade para tal feito. 

Uma das manhas observadas por minhas interlocutoras é a questão da vigilância e da 

antecipação do problema ou da dificuldade para não precisar correr atrás. “Correr na frente 

das coisas dá menos trabalho que ficar correndo atrás do prejuízo” conta uma das motogirls do 

grupo de WhatsApp enquanto relata as agruras diárias da vida sobre duas rodas, enquanto 

explica a importância da manutenção das peças da moto, de sair um pouco antes para evitar 

atrasos e reclamações, e a busca pela “boa convivência” nas relações com patrões, clientes e 

colegas de trabalho. 

*** 

Neste capítulo apresentei uma de minhas interlocutoras com quem mantive contato por 

mais tempo. Busquei abordar aspectos particulares de sua vida, do lugar onde vive, de seu 

trabalho, e através destes, apresentei algumas das relações sociais que Gisele está inserida, e 

suas perspectivas sobre os temas que a cercam. A partir desta narrativa, é possível identificar 

como minha interlocutora lida com as dimensões das dificuldades a serem enfrentadas, dos 

acordos e ajudas na relação com sua patroa e outras funcionárias do espaço onde trabalha. 
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2 ENTRE A BAG E O GUIDÃO: TRABALHO E DINHEIROS NAS 

VIVÊNCIAS DE UMA MOTOGIRL 

“É caminhando que se faz o caminho” 

  Enquanto houver sol- Titãs 

 

              Figura 14: "Evolução" da Motogirl. 

 

Fonte: Grupo Motogirls, do Facebook. 

 

Esta seção busca aprofundar as reflexões sobre a formação de uma motogirl através das 

experiências de vida e do que significa ser uma boa motogirl. Aliado a isso, penso como o 

trabalho e os usos dos dinheiros (no plural, para se referir às quantias demarcadas para cada 

despesa) interferem nestas vivências. As considerações subsequentes não pretendem esgotar 

todos os sentidos evocados por minhas interlocutoras. Tampouco busco resumir a amplitude 

dos significados dos termos e expressões utilizados por elas para compreender o mundo social 

que as cerca. Trato aqui de elucidar alguns destes sentidos nesta seção, para que se torne 

possível a análise nesse campo e a sua contribuição para as diversas dimensões no objeto deste 

trabalho. 

Ser uma boa motogirl está diretamente ligado às cobranças e avaliações recebidas por 

elas. Quando não se tem a figura do patrão explicitamente presente, de certa forma o cliente 

ocupa este lugar no trabalho de entregas por aplicativo. Eles têm o poder de avaliação do serviço 

da entregadora em classificações como 5 estrelas, a atribuição de uma nota, os botões “curtir” 

e “não curtir”. Estas classificações afetam fortemente o desempenho destas trabalhadoras, 

podendo ameaçar a permanência e continuidade das mesmas nesse trabalho. Elas contam estar 
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em constante pressão por conta disso, pois as cobranças vêm de múltiplas vias: do patrão, 

quando se trabalha diretamente para um estabelecimento, dos clientes, quando se depende das 

entregas por aplicativo, das contas a pagar e do constante medo de ter seu cadastro inativo e 

estar desempregada. 

 [...] O sistema de avaliação engendrado pelos aplicativos conta com as avaliações e 

comentários dos usuários do serviço - constituindo uma espécie de gerente coletivo 

composta pela multidão de consumidores (ABÍLIO, 2017); de forma que os 

trabalhadores têm seu trabalho permanentemente vigiado, controlado e gerenciado, 

por meio de dados produzidos por sua própria atividade e a dos consumidores. As 

empresas não demitem, mas têm o poder do desligamento. [...]  

 

Este varia do bloqueio temporário ou permanente, caso o trabalhador não aceite um 

determinado número de tarefas, caso se envolva em manifestações políticas contra a 
empresa, caso seja denunciado por má conduta [...] Consumidores se tornam uma 

multidão vigilante sobre o padrão de qualidade do trabalho, mas quem detém o poder 

de definição das regras do que é a qualidade e dos meios da produtividade do trabalho 

é o consumidor. (ABÍLIO, 2019, p.120) 

2.1 Saber equilibrar-se, saber dar conta 

Entre os relatos compartilhados por essas motogirls, destaco em primeiro lugar a ideia 

de que é preciso haver certa “vocação” para a direção da moto. Dentre estes, o principal é a 

paixão pela velocidade (embora haja o risco de exposição à inúmeros perigos de diversas 

ordens). No momento, porém, interessa-me destacar a metáfora do equilíbrio sobre duas rodas, 

necessário a estes meios de transporte, que aparece como emblemático ao equilíbrio necessário 

entre as múltiplas tarefas na vida profissional e pessoal. “Saber equilibrar os compromissos 

com a vida pessoal, com o lazer, com a família”, se relacionando com a expressão também 

amplamente utilizada, o “ter que dar conta”.  

Esse dar conta abrange muitos significados e tarefas:  realizar o maior número de 

entregas no menor número de tempo, ter que dividir o trabalho das entregas com atividades 

paralelas para conseguir um extra, manter as demandas referentes à casa (como limpeza, 

organização, abastecimento, contas e boletos bancários). Além disto, é preciso contar a 

quantidade de entregas realizadas no dia e a soma em dinheiro e no cartão para relatar ao patrão, 

entregar ao cliente o produto no melhor estado possível, sem danificar, violar, arranhar ou 

amassar.  

2.2 Rendas, despesas e administração da casa 

O relato de Rose Reis, 46 anos, é ilustrativo desse processo de formação, na prática. 

Rose é moradora de uma cidade no estado do Paraná, trabalha como entregadora pelo IFood 

durante o dia e faz faxina em um escritório às terças e quintas na parte da tarde. Ela é casada há 
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20 anos e mãe de três filhos. Rose é uma das entregadoras que estão no grupo do WhatsApp 

“Motogirls”, e é administradora de um grupo no Facebook de mesmo nome, criado por ela 

mesma. Nosso contato se dá através de chamadas, áudios e mensagens de texto por WhatsApp. 

          Figura 15: Rose Reis saindo para as entregas 

 

Fonte: Facebook. 

Acorde às 7h, se não tiver nada para fazer. Se tiver, vai ter que acordar umas 5h ou 

antes. Faça o café dos filhos pra escola. Faça a devocional [orações e leitura da Bíblia 

no período da manhã]. Ligue o aplicativo. Enquanto isso, lave a louça e prepare o 

almoço. Dê almoço às crianças e ao marido para ir trabalhar. Lave a louça do almoço 

ou peça para os meninos, se estiver corrido. Se tiver entrega, se arrume e vá pra rua. 

Se não tiver, assista uma televisão enquanto faz o crochê para aliviar a cabeça.  
 

À noite, volte da rua com algumas compras se precisar. Se for dia de igreja, vá no 

culto à noite. Se não, faça a janta, lave a louça se ninguém lavar, e já comece pensando 

no que fazer de almoço pro dia seguinte, pra descongelar as coisas. Aí sim a pessoa 

começa a entender um pouco da minha rotina. E olha que isso é só um dia. 

Rose e o marido dividem as despesas da casa, porque para ela “isso é o mais justo”, uma 

vez que os dois trabalham e possuem alguma renda. O marido de Rose é eletricista em um 

abatedouro de frango, trabalhando de segunda a sexta de 13h às 22h. Rose descreve o que ela 

elenca como prioridade de pagamento durante o mês: “as contas (da casa) que vão vencer”, as 

despesas da moto, e alimentação. Essas são as despesas principais de Rose. Ela conta que para 

isso ela “dá prioridade, porque é questão de honra pagar tudo certinho e honrar os 

compromissos”. Apenas após o pagamento destas despesas é possível “ver o que sobrou”, para 

dividir entre os gastos “mais supérfluos”. 

Agora eu estou com duas fontes de renda, que é o IFood e eu faço uma diária no 

escritório duas vezes por semana. Quatro horas de trabalho, meio período. Então eu 
recebo por dia, não é por mês, toda vez que eu vou (trabalhar) eu recebo. Esse 

dinheiro, ou eu vou guardando para pagar as contas que vão vencer, ou quando já tem 
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alguma vencida eu já vou pagando. Já pago pelo aplicativo do banco ou já pago na 

lotérica.  

Minha conta telefônica, gasolina da moto, eu tive que trocar o pneu dianteiro, freio 

dianteiro que estava no final... Então é assim, vão aparecendo os gastos a gente vai 

fazendo. Agora eu tenho que trocar o pneu traseiro e trocar o freio traseiro também. 

Eu vou trocar primeiro o freio para depois trocar o pneu, porque o pneu é mais caro. 
Aí eu pago meu telefone, pago o dentista, porque eu tenho aparelho, manutenção do 

aparelho, compro algumas coisinhas para casa. 

A gente tem o cartão de alimentação, meu marido tem o cartão. O que vai faltando a 

gente vai repondo no mercado, pão, leite, assim, essas coisas. Eu pago um plano de 

saúde também que são noventa reais por mês, e isso tudo sou eu que pago. Meu marido 

paga outras coisas. Ele faz compras, paga água e luz, internet e o financiamento da 

casa. Eu ajudo meus filhos, compro roupas, sapatos, essas coisas. Eu tenho três filhos.  

Essa dimensão de “prestação de contas morais e contábeis” (SILVA, 2017, pp. 286-7) 

se insere na noção de certa hierarquização do dinheiro (id.), como instrumento mediador das 

relações entre casa e trabalho (NEIBURG, 2010, p.2). 

O passo seguinte ao mapeamento das marcações dos dinheiros é a compreensão de 
suas hierarquias: despesas grandes, despesas pessoais, investimentos, jogar dinheiro 

fora, férias e aposentadorias. Por trás dessas categorias há planos para o presente e 

projetos para o futuro. (SILVA, 2017, p. 287) 

Todas essas atividades desembocam na noção de ganhar a vida (SILVA, 2017, p.11) 

desenvolvida de maneira muito acurada pela autora no sentido de 

Apreender simultaneamente como a reorganização do mundo do trabalho e as novas 

formas de institucionalização das atividades e relações de trabalho afetam condições 

de vida, as formas de se administrar o dinheiro e os projetos futuros de famílias 

trabalhadoras. (SILVA, 2017, p.11) 

Esta composição incide principalmente no que Machado da Silva (1984a) identificou 

como a construção de estratégias de vida, relacionados aos contextos de moradia e habitação, 

que podem ser pensadas aqui como produzidas entre as famílias, a partir da separação de 

quantias de dinheiro mensalmente, a fim de concretizar um plano futuro. A estratégia de 

“earmarking” (MOTTA, 2014, p. 138) diz muito sobre as formas de gestão e organização dos 

recursos da casa, sejam especificamente financeiros ou não. Outro exemplo a ser destacado 

além da separação do dinheiro para pagar as contas é a separação de um ingrediente específico, 

geralmente carnes, para um prato específico, em refeições “especiais”, como almoços de 

domingo. 

Dar conta, equilibrar-se é algo que remete não apenas ao “equilíbrio” das contas 

domésticas; mas também ao uso e distribuição do tempo. Rose também divide seu tempo entre 

os trabalhos e os “serviços domésticos”. Por isso, ela prefere ficar em casa esperando algum 

pedido, ao invés de esperar na rua, como a maioria de suas colegas fazem na cidade, porque 
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desse modo ela pode “economizar tempo” e “se preservar de ficar exposta no tempo (vento, 

chuva) sem necessidade”. 

O IFood como eu não tenho muita paciência de ficar no centro [da cidade], eu faço o 

horário do almoço e venho para casa, sabe? Daqui da minha casa, se toca [o alarme 

do celular com o pedido de entrega] eu saio, se não toca eu não saio. Daí eu vou 

fazendo minhas coisinhas em casa. Então eu não ganho muita coisa, dá uns 300, 400 

reais na semana só. Não dá muita coisa não. Quem trabalha o dia inteiro, fica o dia 

inteiro na rua, tira quase 1.000 na semana. Mas eu não fico assim na rua, porque eu 

não tenho paciência, o calor é muito grande para você ficar na rua o dia inteiro olhando 

para o meio do trânsito, isso cansa muito a minha cabeça. Então eu prefiro vir para 

casa, fazer o horário de almoço e ir atendendo conforme forem ligando para mim. 

Essa preocupação em dividir as tarefas da casa com as da entregas por parte de minha 

interlocutora se deve ao fato dela enxergar as atividades de casa sob sua responsabilidade e 

parte de suas funções com relação ao marido. Motta (2014; 2016) mostra como a casa e as 

relações que a constituem formam “um lócus de análise das economias”, sobretudo no que 

concerne à discussão da economia do cuidado. Nesse sentido, é preciso que consideremos, por 

exemplo, as transições entre as posições sociais de quem “é cuidado e passa”, num outro 

momento, a ter que “cuidar” (MOTTA, 2016, p. 200). 

[...] Será possível analisar as conexões entre as relações dentro [das casas] [...] – entre 

os que nela vivem – e entre casas, relações estas que envolvem cuidado e 

interdependência. A observação do cotidiano, e da circulação de coisas, substâncias e 

pessoas entre casas mostra um fluxo permanente que as mantém em relação. Estas 

conexões, porém, não são todas iguais, existindo assimetrias, obrigações e 

moralidades específicas. (MOTTA, 2016, p. 199) 

A relação entre casa e trabalho no universo das motogirls me interessa particularmente 

para pensar as economias e os usos do dinheiro e os sentido a eles atribuídos nos universos 

populares.  

Essa proposta segue na esteira do que Silva (2017) delimita como objeto sociológico 

(SILVA, 2017, p. 280): os “problemas domésticos”, que nos obrigam a observar as esferas do 

trabalho e da casa não de maneira dissociada e independente, mas na intersecção entre “os 

desafios para ganhar a vida e manter a casa” (SILVA, 2017, p.11). Sua tese enfoca a etnografia 

de problemas domésticos como “uma estratégia metodológica ao estudo da relação entre 
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família, casa e trabalho” (id. p.273), partindo do entendimento de que “[...] nas casas, 

moralidade e dinheiro estão imbricados”8 (ibid., p 281). 

2.3 Atividades paralelas e complementares à entrega 

Assim como Gisele (a motogirl de Rio Bonito que é a protagonista do capítulo 1), para 

Rose muitas oportunidades de trabalho surgem a partir da proximidade que as relações 

familiares proporcionam. Assim, ela nos conta sobre a mudança de ramo que ocorreu na vida 

de sua sobrinha, e como ela pôde se beneficiar disso, fazendo uma espécie de acordo com essa 

sobrinha, onde uma ajuda a outra. 

A diária lá no escritório é limpeza, eu limpo o escritório. Vou duas vezes por semana, 

das 8 da manhã ao meio dia. Aí eu limpo, lavo calçada, passo pano, limpo mesa, essas 

coisas. A minha sobrinha tinha um restaurante, mas fechou no meio da pandemia 

porque [ela] não aguentou pagar os encargos. O marido dela é assalariado, e ela tem 

uma menininha pequena que está na escolinha. Então, como ela tem um jeito assim 

para cozinha, para salgadinho, para bolo, essas coisas, ela está fazendo em casa, sabe?  

Aí agora ela pegou uma clínica, sabe essas clínicas de limpeza de pele, de um monte 

de coisa que faz no rosto, aumenta, diminui boca, aumenta cílio? Então, ela pegou 

uma clínica dessas que tem muito cliente, muitos funcionários, muitos médicos, e ela 

faz o café da manhã e da tarde para eles. Aí ela precisava de alguém que levasse, 

porque o marido dela trabalha e usa o carro, então ela não tem como levar as coisas.  

Aí ela está sabendo que eu estou fazendo entrega, ela falou comigo, e aí eu estou 

fazendo para ela. É uma semana sim, uma semana não. Não me atrapalha em nada 

porque é sempre na parte da tarde e é só pegar e levar, eu não tenho compromisso 

nenhum com ela durante o dia. Vamos supor: um dia é 15h, outro dia 16h. É só chegar 

na casa dela, pôr as coisas na bag, deixar na clínica, e pronto, de lá eu posso continuar 

no IFood, entendeu? É uma coisa que para mim foi ótima, ela está me pagando por 

fora, e eu estou ajudando ela nessa parte aí. É mais um bico, mais um bico que eu 

faço. 

*** 

Rose também desempenhou atividades paralelas às entregas. Depois de me contar sobre 

seu presente, Rose começa a explicar sua trajetória ocupacional, o que a fez se tornar uma 

motogirl por opção, como se estivesse me explicando os caminhos que a levaram até o trabalho 

com entregas, justificando sua opção atual. Este aspecto se revela até mesmo no tempo em que 

Rose esteve em cada emprego: se antes ela “ia de trabalho em trabalho”, ficando no máximo 

até um ano, nas entregas ela já trabalha há mais de dois anos ininterruptos. 

 
8 Os estudos sobre moradia, antropologia econômica e da casa trabalhados principalmente em Motta (2014;2020; 

2021), Silva (2017), Cortado (2020), Guedes (2015; 2017; 2021), Neiburg (2010), Marcelin (1997) e Cavalcanti 

(2007) apareceram de maneira considerável nesse estudo através das questões suscitadas por minha interlocutora, 

e merecem estudo e pesquisa próprios, empreendimento no qual estarei me dedicando futuramente. 
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Eu não tenho o tempo certo de quanto eu fiquei em cada trabalho, um ano, um ano e 

meio... Como eu não tenho a escolaridade completa do Ensino Médio, eu estou 

terminando esse ano, e também não tenho curso, então na maioria dos casos era 

auxiliar de produção, costureira. Nesses serviços eles têm muita disputa, e eu não 

tenho muita paciência com gente esquisita não. Então eu já não ficava se eu via que o 

negócio ficava muito difícil para trabalhar no local eu já dava um jeito de sair. E agora 

graças a Deus eu estou em paz, trabalhando no meu horário, IFood não tem patrão, 

não tem ninguém gritando na cabeça, nem te cobrando nada, nem te chamando a 

atenção, nem te mandando fazer nada, entendeu? Então para mim é ótimo. 

Além dos trabalhos de entrega e limpeza, Rose também produz peças em artesanato, 

mais especificamente crochê. A princípio, essa atividade começou como uma fonte de renda 

extra, e os recursos obtidos com essa atividade ela utilizava “para a casa mesmo”, ou seja, 

alguma peça de roupa que os filhos precisassem, ou para “inteirar na conta de luz”, pois ela 

precisa utilizar luz para confeccionar suas peças. Os usos do dinheiro da casa nesta análise são 

elementos centrais para pensar relações econômicas de maior escala.  

[...]Circuits of products and money are based on identifications between ways of 

earning and spending: so, for example, money from selling cosmetics is used to pay 

for similar products, money from rent is used to pay rent, and so on. (MOTTA, 2014, 

p.138) 

Em dado momento da conversa, Rose avalia certas fases de sua vida, comparando os 

diversos momentos que já passou até o presente. Ela conta que já melhorou muito como pessoa, 

já aprendeu a lidar e a controlar muita coisa, mas não chega a ser uma mulher virtuosa, e se 

sente longe disso até.  

Uma mulher virtuosa ela é... assim, uma mulher exemplar né? Equilibrada, centrada. 

Eu não sei não, não me considero uma mulher virtuosa não. Mas assim, se for para 

mais ou para menos, eu digo que estou para mais. Se você fosse me perguntar: ‘Você 

está melhor ou pior?’ Eu digo que estou melhor. Com 46 anos já, eu tenho vivido 

algumas coisas na vida, e com isso a gente tira muitas lições, aonde colocar o pé e 

aonde não colocar o pé. 

O exercício de comparar diferentes fases da vida, e comparar a si mesma durante este 

trajeto é frequente nas falas de Rose. Mais uma vez podemos ver aqui a ideia da vida que 

possibilita tirar lições, que ensina “aonde colocar o pé e aonde não colocar”. Isso se relaciona 

diretamente com a compreensão das experiências profissionais de uma motogirl.  

Então eu me considero mais centrada hoje, mais equilibrada emocionalmente, e é um 

dia após outro, a gente constrói a história da gente um dia após outro. Eu gosto muito 
de ajudar, de auxiliar, fazer obra social. Agora estou sem carro, mas quando eu tinha 

carro eu fazia muita obra social, ganhava as coisas, doava as coisas, levava, buscava, 

ajudava, dava carona, levava ao médico, fazia o que eu podia, sempre que as pessoas 

precisavam de mim.  
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A ideia da mulher que cumpre tarefas múltiplas também está associada à uma noção 

religiosa, a “mulher virtuosa” presente no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 31, a 

partir do versículo 10. Essa perspectiva é tida como uma forma de emancipação, principalmente 

no contexto patriarcal judaico em que o texto é escrito. Uma das atividades mencionadas no 

capítulo é justamente o trabalho manual. 

Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração 

do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, 

todos os dias da sua vida. 

Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante: de 

longe traz o seu pão. 

É ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. 

Ela examina uma propriedade e adquire-a; planta uma vinha com a renda do seu 

trabalho. 

Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é 

bom; a sua lâmpada não se apaga de noite. 

Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos; e ainda a 

estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam 

vestidos de lã escarlate. 

Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. (Bíblia Sagrada, livro de 

Provérbios de Salomão, capítulo 31, versículos 10-22). 

Embora em contextos diferentes, é muito comum utilizar a expressão “mulher virtuosa” 

como forma de elogio entre as mulheres evangélicas. A mulher habilidosa nestas duas 

perspectivas é exatamente aquela que ajuda o marido criando recursos para a subsistência de 

sua casa, e consegue conciliar as múltiplas atividades mantendo as demandas, inclusive 

financeiras, sob constante controle. 

A questão do crochê é assim: no inverno eu fiz bastante coisa, touca, cachecol e vendi. 

No inverno passado. Nesse inverno eu não fiz muito porque a lã subiu demais, então 

eu não fiz. Vendi as (toucas) que eu tinha aqui, fiz alguma coisinha por encomenda, 
mas foi pouca coisa e estou fazendo agora uns tapetes de crochê, tapete de porta. Os 

tapetes eu vendo para as pessoas que eu conheço na minha igreja, vou fazendo e vou 

deixando guardado. Às vezes eu dou de presente para alguém da minha família que 

faz aniversário...Então não é muita coisa extravagante assim não entendeu? É um dia 

a dia.  

É crochê artesanal em casa. Uma época vende, outra época não vende. Uma época sai, 

outra não sai, depende muito, entendeu? Para quem oferece, as condições da pessoa. 

Que nem agora a pandemia arrebentou com a vida do mundo inteiro, então o povo não 
tem mais condições de ficar gastando com... entendeu? A luta é no básico. A pessoa 

luta pelo básico: comida, água e luz, essas coisas.  

Neste relato é possível identificar a noção de luta cotidiana, no dia a dia, “no básico”. 

Não é possível prever com certeza o quanto se pode ganhar com a atividade de entregas no dia, 

por isso é preciso lutar todos os dias para ter o básico todos os dias. É possível vender muito 
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em um dia e nada em outro, mas o sentido de luta reside nas contas que vêm todo mês. Embora 

os rendimentos não sejam perenes, as despesas o são. Não é um aspecto particular de Rose, 

dentre as outras motogirls, projetar os acontecimentos de sua vida a curto prazo. 

Tipo tapete, tapete de crochê, uma touca de lã compra se der, se puder. Se não der não 

compra. Então é complicado. Acho que para ser esse negócio de empreendedor que 

fala aí, tinha que pôr na internet, fazer em quantidade, estar sempre em cima desse 

ramo. Mas não.  

Na verdade, para mim é mais uma terapia do que uma fonte de renda. O dinheiro que 

entra é muito pouco. O ano passado eu vendi muito, muita coisa, muita touca de lã, 

chegou a novidade e eu vendi bastante, para criança, infantil e adulto.                          

                  Figura 16 e 18: Touca infantil e cachecóis de crochê feita por Rose. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da interlocutora 

Mas esse ano eu não quis fazer por causa do preço que subiu demais. Não compensa. 

Aí se você coloca um preço muito alto, na verdade quem compra isso é mais classe 

baixa, o pessoal não tem condição de pagar em uma touca mais do que 25 reais. Se 

você fizer e de repente der [no sentido de vender muito barato] para a pessoa, não ter 

lucro nenhum, então não adianta. Então eu não acredito ser empreendedora nessa área, 

para mim é mais como uma terapia e como uma distração de ver o negócio se criar na 

minha mão, a pessoa gostar e comprar, ou doar de presente, porque eu dou muita coisa 

de presente.  

O que Rose produz tem outras finalidades além da comercialização, também serve como 

marcadores de afetos na manutenção de suas relações afetivas. Os registros de suas falas 

perpassam a dimensão da comercialização, mas não apenas, também do âmbito “terapêutico” e 

da dádiva para reforçar e/ou criar relações, sendo importante ressaltar que essas dimensões 

podem coexistir em uma mesma relação. Uma das vantagens de produtos artesanais como peças 

de crochê, segundo Rose, é que são personalizadas e exclusivas. Mesmo que se tente fazer as 

peças idênticas, os pontos da trama que formam a malha da peça nunca poderão ser iguais. Isso 

faz com que a pessoa que recebe se sinta “especial”. 
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Figura 17: Utensílios para casa: Puxa-saco em crochê feito por Rose. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da interlocutora 

2.4 A trajetória de Rose ao longo de diversos empregos e serviços 

No relato da trajetória de Rose, experiências de vida e de trabalho se confundem. Ela 

aborda os diferentes empregos que teve, suas fases de transição e os motivos pelo qual ficou 

“pulando de trabalho em trabalho até se encontrar” no trabalho de entregas. Para ela, todas estas 

experiências prévias serviram para que ela soubesse o que “realmente queria da vida”. 

Eu trabalho desde a minha primeira menstruação. Eu lembro assim porque eu fui 

cuidar de uma criança e minha primeira menstruação que veio, eu mesma, com meu 

dinheiro comprei o absorvente. Então eu lembro muito bem dessa história, porque foi 

uma coisa que eu vivi. Quando desceu para mim eu nem sabia o que era isso. A mulher 
pra quem eu trabalhava explicou para mim que a partir dali eu estava sendo uma 

mocinha, que eu tinha que me cuidar com a forma de me vestir, onde me sentar, como 

me comportar. Eu lembro muito bem dessa história.  

Sou filha de mãe separada, que teve sete filhos: seis mulheres e um homem. Era tudo 

muito difícil nessa época. Não tinha bolsa família, não tinha esse negócio de cesta 

básica, era muito raro. As coisas eram muito difíceis, então a gente foi crescendo já 

saindo para trabalhar para os outros, de babá, de doméstica, porque ninguém tinha 
estudo. Ela foi trabalhar de doméstica também, e eu fui cuidar de uma criança. A partir 

dali eu fui trabalhando na casa de um e de outro.  

Dali eu fui trabalhar como secretária com a minha irmã, mas a fábrica dela era muito 

longe da minha casa, era uma fábrica de caldeira.  Meu cunhado também é muito 

desorganizado financeiramente, não aguentei, não cheguei a ficar nem um ano. Até 

naquela época eu pensei em fazer curso de secretária, de recepção, sabe?  

Mas na prática do dia a dia eu vi que era muito estressante, você vem para casa com 

a mente muito esgotada, te consome muita energia. Tem também a questão de lidar 

com as pessoas, as pessoas são muito difíceis de lidar, não tem educação, não tem 

unidade. Elas gritam sabe? Eu já estava muito saturada de lidar com pessoas. Aí desisti 

de fazer o curso porque era uma coisa que me sufocava muito.  
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A falta de organização que Rose identifica no cunhado está principalmente na área 

financeira, na parte de administração. Rose conta que muitas vezes ele marcava com os clientes 

e na hora não queria atender por estar fazendo quaisquer outras coisas, fazia os pedidos com os 

fornecedores e depois dizia que não queria mais, os clientes ligavam e ele não queria atender. 

Seu principal desentendimento se deu porque ele não conseguiu cumprir o que é um valor para 

Rose: honrar seus compromissos e sua palavra diante das pessoas. Em suas próprias palavras, 

“era um rolo”. 

De lá eu mudei totalmente de ramo, eu pensei em trabalhar de zeladora, mandei 

currículo, fui trabalhar com uns colégios aqui de Maringá, fiquei um tempo. Aí o 
salário era uma miséria, que não dava nem para pagar as contas direito. Ganhava muito 

menos do que eu ganhava nas fábricas trabalhando de secretária. Fiquei pouco tempo 

lá também, já resolvi de sair. E quando eu fiquei um tempo em casa, apareceu a 

oportunidade do escritório duas vezes por semana, uma amiga minha arrumou para 

mim, era ela que trabalhava lá, ela arrumou outro serviço e passou esse para mim, o 

dono aceitou. Fui lá conversei com eles, e estou até hoje. 

E Rose nos conta, depois, de suas experiências de trabalho na fábrica. 

A primeira fábrica que eu trabalhei foi de estamparia. Eu já tinha uns 19 anos. Lá eu 
fiquei quase dois anos. Depois eles me mandaram embora porque a fábrica foi falindo. 

Dali eu fui de empresa em empresa trabalhando na parte de produção, depois eu 

aprendi a parte de acabamento na parte de costura.  

Aprendi a mexer na máquina travete [responsável por colocar as travas em partes da 

roupa que podem se desgastar com facilidade, como as laterais e bolsos das peças], na 

caseadeira [máquina que coloca as “casas”, locais onde se encaixa o botão da roupa] 

na botoneira [máquina industrial aplicadora de botão]. Toda parte de acabamento, 
pregar botão, plaquinha, elástico, tudo eu fui aprendendo. Daí trabalhei em várias 

fábricas de confecção, aprendi a revisar, aprendi a tirar linha, tudo dentro desse ramo 

da confecção.  

Neste trecho, destaquemos a recorrência do termo “aprendi a” utilizado por Rose. Ela 

destaca que aprendeu a mexer nas máquinas observando uma das funcionárias da empresa, que 

era sua colega, e depois “deram a ela uma oportunidade de mexer”. Ao começar no ramo de 

Motogirl, Rose também busca aprender sozinha, assistindo vídeos tutoriais do YouTube. No 

entanto, ela diz que apenas assistir aos vídeos não é suficiente. As experiências na rua são as 

que verdadeiramente ensinam as manhas, porque os vídeos ensinam uma teoria, pela 

experiência dos outros, o que pode não corresponder às experiências próprias de cada um. 

Da fábrica da confecção eu tive uma oportunidade de emprego com uma colega 

minha, ela tem uma fábrica de pães, de cachorrão (cachorros-quentes). Aqui já aparece 

outra pessoa. E veja que, em outras experiências “de trabalho” dela, as relações 

pessoais aparecem e são mencionadas, a sobrinha logo acima sobre as entregas Sabe 

esses carrinhos de cachorrão de rua? Então, ela fabrica os pães. Ela tem a Fiorino, 

com os motoristas, os motoristas distribuem os pães, e eu entrei para trabalhar com 

ela de secretária, fazer os pedidos, ajudar na produção, fazer (pagamentos no) banco, 

fazer (compras de) mercado. Então eu dirigia, já tinha a carteira de carro na época, 
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então eu fazia o que precisasse: levava pedido, se o pessoal precisasse de alguma coisa 

eu levava, apanhava no carro e levava.  

Ela trabalhou muito com licitação de prefeitura, eu pegava as coisas na prefeitura. 

Então foi uma fase muito boa na minha vida, eu aprendi muita coisa. Só que não deu 

muito certo, a gente se estranhou, não gostei de umas coisas que ela fez, e resolvi sair 

fora. Aí pedi as contas e fui embora. 

2.5 Iniciação e experiência de Rose nas entregas 

Rose entende o trabalho de entregas como “um bico”, algo que serve para “suprir a 

necessidade do momento”, um trabalho pontual e provisório. Como ela não conseguiu 

“completar os estudos” quando era mais jovem, Rose dá muito valor à educação formal “para 

se estabilizar na vida”, e é isso que ela mais valoriza e almeja para o futuro de seus filhos. 

Eu tenho um filho de 17 anos, o menor meu, e eu arrumei um serviço para ele de 

entrega. Eu fui fazer uma coleta em um restaurante e lá tinha um bilhete falando que 

estava contratando para entregar de bicicleta. Eu conversei com a moça, e ela 

contratou meu filho. Mas não é isso que eu quero para eles não, isso é um bico, porque 

ele só tem 17 anos. Ele ainda não terminou os estudos, então é um bico para ele ter o 

dinheiro dele. Poder comprar as roupas dele, as coisas dele, até ele terminar o estudo, 

fazer um curso e começar a ver se ele vai fazer uma faculdade, o que ele vai fazer. 

Vamos ver né? Mas por enquanto está resolvendo o problema aqui graças a Deus. Ele 

está trabalhando lá faz mais de 6 meses e está gostando bastante.  

Eu tenho três filhos adolescentes: um de 20 anos, de 18 anos e de 17 anos. Falei para 

ele [o filho mais jovem]: Faz o cadastro do IFood para você fazer entrega de bicicleta, 

aqui na cidade tem muito disso. Aí a idade não aceitou, tinha de ser com 18 anos.  

Rose conta, então, como começou a trabalhar com entregas. 

Um dia andando no Centro da cidade, fui comprar não sei o que em uma loja, encontrei 
uma menina com uma bag. Aí eu perguntei a ela se no IFood eles aceitavam mulher, 

ela disse que sim, normal, aí fiz o cadastro.  

Entrou a pandemia e a demanda aumentou muito, a minha cidade ficou fechada total 

uns 15 dias, foi um tormento. Só abria farmácia, hospital, mercado, posto de gasolina, 

essas coisas. O coronavírus ficou muito alastrado aqui na cidade, os leitos 

superlotaram. Aí eles liberaram os cadastros pré-aprovados, porque eles avaliam seu 

cadastro, veem conta bancária, se você tem antecedentes criminais, eles veem tudo, 
toda sua ficha. Estava tudo aprovado mesmo, só faltava liberar. Quando deu esse 

estouro da pandemia, fechou tudo e o comércio só trabalhou por delivery, daí eles 

soltaram o cadastro de um monte de gente que estava esperando, um deles foi o meu.  

Quando eles mandaram mensagem para mim eu falei: “Nossa, como é trabalhar com 

isso? Eu não sei” porque não tem um posto, é só aplicativo. Aí eu fui fuçar no 

YouTube, ver vídeo de como os caras trabalham, como falar com o cliente, como é o 

passo-a-passo da entrega: tocou o restaurante para você, aí você vai no restaurante, 

pega o endereço, te dá o pedido, o aplicativo te dá um número, aí você dá o número 
pro cara do restaurante, ele dá o pedido para você, daí você sai da coleta, clica ali no 

aplicativo, ele abre o endereço do cliente, daí você abre a rota no mapa, no GPS ( do 

inglês Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global) e vai.  

Chega no cliente, clica no aplicativo “cheguei no local”, vai te dar o nome da pessoa, 

o número do apartamento, se tem mais informação sobre a pessoa. O aplicativo abre 

as informações, você aperta a campainha, espera a pessoa descer. Agora tem um 

código, a pessoa tem que passar um código de segurança para você. Daí você entrega 
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e finaliza a corrida no aplicativo. Eu não sabia de nada disso, aí fui ver nos vídeos. 

Uns caras falam de um jeito, os outros falam de outro, um jeito diferente de explicar. 

Cada vídeo que eu via eu aprendia um pouco. Conforme eu fui saindo, fui fazendo 

amizade, eu fui perguntando às pessoas como se faz isso ou aquilo, o que quer dizer 

cada termo no aplicativo, aí fui aprendendo. Hoje é de boa, tranquilo.  

Então foi assim minha trajetória. Se eu tivesse continuado no ramo de secretária, na 
recepção, eu não estaria bem. Eu descobri uma coisa depois que comecei a trabalhar 

no IFood: que eu odeio ficar presa em um lugar desde cedo até a noite. Eu já sabia 

disso antes, não via a hora de sair para bater o cartão. Aquilo me estressava de um 

jeito, ficar presa dentro do local de serviço até de tarde, era de lascar. Eu me descobri 

que eu me dou muito melhor nas entregas, eu me descobri, entendeu?  

Agora mais do que nunca que eu me dou muito melhor trabalhando livre, fazendo o 

que eu gosto na hora que eu quero como eu quero, do que presa 24h dentro de uma 
empresa, de cedo até de tarde, dando a bênção para os outros, sendo humilhada, 

levando grito na cabeça, sendo passada para trás, com inveja de colega de serviço, 

fofoca, fuxico, porque onde junta mulher, só por Deus. Sofri muito quando eu 

trabalhava com um monte de gente. Hoje eu estou feliz nesse ramo.   

Também de acordo com uma das postagens no grupo do Facebook em que Rose é 

administradora, embora o trabalho de entrega não seja “o que se quer para a vida”, mas um 

“bico para ter as coisas”, os valores que a vivência como motogirl traz são considerados 

importantes, como sugerido nesta postagem.  
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Figura 18: Postagem da Rose no Facebook sobre transmissão de valores relacionados ao 

trabalho de tele-entrega. 

 

Fonte: Facebook. 

Rose não pensa em se aposentar, por ter pouco tempo de INSS, um período de 5 anos. 

Ela não tem interesse de pagar “por fora”, uma previdência privada. Rose planeja trabalhar “até 

quando conseguir”. Para Rose, essa não é uma preocupação. O futuro para ela não é uma 

preocupação, porque “está tudo nas mãos de Deus e está sempre fazendo alguma coisinha por 

fora para vender”. 

2.6 Algumas considerações sobre a “questão do empreendedorismo” 

Já vimos que a maioria das entregadoras no grupo vende ou revende cosméticos, fazem 

artesanato ou outra atividade além da entrega para “ganhar um extra”. Uma das justificativas 
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mais mobilizadas por elas é que a “pandemia deixou tudo mais difícil”, mas que não podemos 

“abaixar a cabeça nem desistir porque é pra frente que se anda”.   

Ainda assim, é importante lembrar que o contexto em que se insere o trabalho das 

motogirls foi particularmente marcado pela instabilidade da pandemia da COVID-19, em que 

muitas pessoas de seu núcleo familiar perderam seus empregos formais, ou não conseguiram se 

manter da mesma forma que antes.  

Diante deste cenário, minhas interlocutoras enxergaram uma possibilidade de ação 1) 

através dos cadastros em aplicativos; 2) das indicações dos familiares e amigos de confiança 

que indicaram o serviço delas para os estabelecimentos de suas cidades, e 3) da divulgação de 

seus serviços através das redes sociais. Estas foram as três principais vias de ingresso das 

motogirls na tele- entrega. 

No grupo do WhatsApp houve pedidos de indicações de sites e aplicativos como o Price 

Survey9, aplicativo de “pesquisa de preços e pesquisa de campo no Varejo e na Indústria”, 

segundo o próprio site, para se ter uma renda extra, ou ainda pedidos de indicação de grupos de 

Freelance.  

Então é isso aí é um trabalho bom que ganha bem né sossegado porque você faz seu 

horário e ganha o seu dinheiro aplicativo pagar certinho chegou no dia tá lá entendeu?  

Não tem tempo para nada. A gente não tem patrão que enche o saco, que cobra, que 

grita, que reclama não, entendeu?  O patrão é totalmente offline. 

Não tem patrão. Essa é a melhor coisa, a melhor parte da profissão para mim. Pelo 

menos é que eu não trabalho direto com os proprietários, é só pelo aplicativo. Então 

para mim tá tudo na boa, beleza?  É isso aí mulherada. (Rose Reis). 

É importante destacar os usos dos termos ‘on’, ‘online’, ‘off’, ‘offline’, para explicar 

presenças e ausências, tanto em contextos virtuais, como estar trabalhando pelo aplicativo ou 

aceitando entregas de estabelecimentos independentes (os pedidos também chegam através dos 

aplicativos de comunicação), quanto em contextos mais gerais, como utilizado por Rose. Não 

ter a figura convencional de um patrão é designado por ela como tendo um patrão “totalmente 

offline”. 

Em outros espaços de interação como o grupo do Facebook, é possível perceber 

discursos semelhantes, onde a relação regulamentada com o patrão é percebida como forma de 

“atraso”. Este fragmento foi extraído de um comentário de um post em um dos grupos de 

 
9 https://www.pricesurvey.io/.  Acesso em 11/08/2021. 

https://www.pricesurvey.io/
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entregadores e entregadoras do Rio de Janeiro, no Facebook. A discussão principal eram as 

vantagens e desvantagens de trabalhar com carteira assinada.  

Figura 19: Liberdade, Apps, CLT. 

 

Fonte: Facebook 

Estes trabalhadores evitam utilizar o termo serviço para se referir aos seus trabalhos, 

pois ele implica subordinação ao patrão. Para estas trabalhadoras, é uma forma de humilhação 

a desvalorização financeira em contraste com as exigências de múltiplas atividades de maneira 

ágil, como o exemplo da entregadora Sangelys, que presenciou a briga de um de seus colegas 

motoboys com o patrão, porque o patrão chamou a atenção do rapaz na frente dos clientes e 

falando de maneira desrespeitosa, porque ele havia atrasado uma entrega importante do dia.  

Ela concordou com o colega e disse que “fica difícil patrão dando 10 reais de gasolina, 

mal está dando para um litro, e querendo humilhar, exigir um monte de coisa”. Ainda sob essas 

condições, Sangelys diz que é preciso aguentar as situações até onde puder, pois precisa do 

trabalho, e está tudo muito difícil hoje em dia. 

Apesar de todas as dificuldades, elas ainda preferem estar “por conta própria”10, pois é 

melhor trabalhar com “liberdade” do que com “leiberdades”. Outra integrante recente do grupo, 

Laurienne, 18 anos, conta que vê certa incongruência entre os acordos e o que acontece “na 

prática”. 

Na prática essas coisas não acontecem, o patrão não respeita. Você é obrigado a 

cumprir tudo, mas se eles não cumprem e você reclama, processa, demora um tempão 

pra ver algum resultado. Você ainda perde dinheiro de advogado e não dá em nada.  

 
10 Passei a olhar especificamente para as questões como o “trabalho por conta própria”, “ser dono do próprio 

nariz”, a generosidade do patrão a partir de literaturas como Guedes (2011;2012; 2013) 
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Elas também contam que sofrem muita humilhação nesse “dia a dia das entregas”. Os 

principais aspectos em que sofrem são o julgamento prévio pela aparência, o baixo repasse das 

taxas das entregas e diárias, os horários de entrega e os locais distantes e perigosos, e os 

constantes assédios.  

Figura 20: Humilhações, desvalorizações e empreendedoras individuais 

 

Fonte: Grupo Motogirls do WhatsApp 
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É importante para este exercício reflexivo destacar que os sentidos de uma mesma 

palavra – por exemplo, o termo “liberdade” – podem ser distintos de acordo com os momentos 

e trajetórias de vida de cada pessoa, mesmo exercendo funções em trabalhos semelhantes.  

Por exemplo, para Gisele, liberdade é utilizar o trabalho de motogirl como meio para 

alcançar outros objetivos de vida: juntar dinheiro para conseguir fazer um curso e se tornar 

segurança de eventos. Gisele tem 29 anos e é solteira, mora com os avós e sua responsabilidade 

atual tem se resumido a “arrumar seu quarto”. Ela luta para conseguir trabalhar com o que 

realmente gosta, mesmo que tenha um patrão e o trabalho seja igualmente ou mais “difícil de 

conseguir as coisas”. Liberdade para Gisele poderia ser resumida como mudança de vida.  

Acredito que o lazer tenha um lugar tão importante na vida Gisele por um motivo: “sair 

sem hora para voltar” é uma forma de ensaiar o exercício dessa liberdade tão almejada, e “estar 

cada hora em um lugar” é dito por ela com orgulho porque é visto como um contraponto a todo 

controle exercido sobre ela em seus ambientes de trabalho, mesmo que os laços que tenha 



72 

 

constituído com suas patroas tenham sido espontâneos-apesar da necessidade de ter um 

emprego- e que esteja atravessado por condutas que expressam afeto e consideração. 

Já para Rose, a liberdade é conquistada através do sossego, de esperar o que a vida pode 

trazer no futuro, sem grandes ambições. Rose valoriza muito mais a estabilidade, de vida, de 

emprego, emocional, financeira. Estabilidade financeira de poder contar com o marido para 

dividir as despesas da casa e poder utilizar sua renda “para as coisinhas” dela e dos filhos, 

estabilidade no trabalho ao poder passar mais de um ano em um emprego sem ter problemas, 

estabilidade emocional de não precisar mais “estar debaixo de grito de patrão”.  

Não menos importante, essa estabilidade é valorizada não apenas para ela, mas também 

para sua família, no sentido de poder fazer os filhos escolherem estudar ou trabalhar, ou 

trabalhar contanto que estudem, de poder sonhar um futuro mais sólido que o passado que viveu 

em sua juventude. O sentido evocado por ela ao se referir aos aspectos de sua vida como 

conquista sugere um sentido processual, marcado pelas dificuldades, sacrifícios e percalços. 

*** 

Neste capítulo busquei demonstrar como o aprendizado da profissão de entregadora é 

adquirido através da vivência e da experiência, sobretudo. Além disto, destaca-se a dimensão 

processual da formação de uma pessoa11 e de uma profissional, aliado aos sentidos de trajetória, 

caminho, percurso. Através da vida de Rose é possível perceber as comparações entre diferentes 

momentos de sua vida servindo de lição para que ela se encontrasse em trabalho atual, apesar 

de todas as dificuldades apresentadas. O exemplo de Rose é emblemático para pensar os modos 

de transmissão dos saberes práticos entre as motogirls, bem como a busca de independência e 

autonomia como valores para este aprendizado. 

  

 
11 O trabalho de Silva (2019) me inspirou particularmente à pensar sobre o tema da formação de uma pessoa e 

suas trajetórias. 
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3 MOBILIDADES: GÊNERO, EQUIPAMENTOS, APRENDIZADOS 

Pensativo por que o asfalto sujo é negativo 

Me esquivo de muita fechada e levo xingo 

Buzino pro pedestre que desce a milhão do buzão 

Atravessa o corredor sem nem prestar atenção 

O caminhão que pensa que é dono da pista 
Lotação que invade a faixa e xinga o taxista 

Hã, só Deus pra me proteger deste inferno 

Congestionamento de verão a inverno 

Profissão Perigo- Rap Sensation12 

Neste capítulo me dedico a explicitar algumas das questões práticas da vida e rotina das 

motogirls, como o lugar das coisas nas relações dessas trabalhadoras, partindo da própria 

motocicleta. Discuto as ferramentas e aparatos utilizados por elas diariamente nas entregas. Em 

seguida se coloca a relação das motogirls com as intempéries climáticas, a visão das entregas 

como guerra, e as entregadoras como guerreiras, implicando na utilização destas ferramentas 

como uma espécie de escudo, bem como os discursos e perspectivas produzidos a partir dessas 

relações.  

Iniciando pelas experiências de minhas interlocutoras sobre a aquisição da habilitação, 

ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação13 na categoria A, exponho seus relatos de 

experiências, as tentativas e as dificuldades que enfrentaram. Essas dificuldades ultrapassam a 

dimensão formal de portar um documento, se espraiando para a dimensão das moralidades, ao 

estarem constantemente postas à prova, sempre em avaliação, pelos clientes, patrões, e 

sobretudo, os próprios colegas de trabalho.  

Logo após, teço algumas considerações sobre os melhores tipos de motocicletas e as 

ferramentas de trabalho que aliam utilidade e custo-benefício, na visão destas trabalhadoras, a 

partir de suas próprias interações entre si. Estas ferramentas possuem papel importante na 

discussão sobre o constante risco de acidentes, e a melhor forma de se proteger destes. 

Por fim, abordo algumas questões de gênero suscitadas pelas motogirls no grupo do 

WhatsApp e das publicações compartilhadas nos grupos de Facebook. Estas desigualdades são 

expressas principalmente nas ideias de autonomia ao passar da garupa ao guidão, os lugares 

de subordinação e os sentidos de ficar parado e movimentar-se. 

 
12 Este é um dos trechos de uma música compartilhada por minhas interlocutoras no grupo de WhatsApp criado 

por mim.  
13  Para mais informações, ver https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=111. Acesso em 24/11/2021. 

https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=111
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3.1 Aprendendo com as motogirls 

Os relatos a seguir foram extraídos das interações entre as motogirls através do grupo 

de WhatsApp. A partir do relato destas mulheres foi possível perceber que existe uma certa 

ambiguidade em relação à bag (que pode tanto se referir ao termo bolsa, em inglês, quanto 

abreviação de bagageiro), porque ao mesmo tempo que ela representa a liberdade de não 

precisar de patrão, de fazer seus horários, suas alças simbolizam tanto a limitação física, o peso 

que machuca a coluna, a pressão que aperta os seios, quanto a responsabilidade de ter que sair 

de casa para ter o seu sustento.  

É preciso encher essa bag para que se possa encher a dispensa, a panela, o prato, o 

estômago. Não é o despertador do telefone que acordam essas entregadoras, é a necessidade de 

ter que trabalhar "porque está tudo muito difícil", porque "tem que se mexer pra conseguir 

alguma coisa melhorzinha" que as fazem levantar de suas camas de madrugada, aos domingos, 

feriados. Esta necessidade é encarada por muitas delas de forma natural, uma vez que em sua 

maioria, elas também trabalham todos os dias em suas casas. 

Embora haja certa predisposição para ajudar e ensinar o que pode ser útil uma para as 

outras, é frequente a ideia entre as entregadoras do grupo Motogirls de que só é possível 

aprender de verdade na prática do dia a dia. Se em Guedes (2013) há significados em torno de 

que “o trecho ensina” (p.337), na trajetória das motogirls, a rua ensina “o papel do mundo na 

formação da pessoa” (id.). As vivências diárias de trabalho com entregas, e as dificuldades que 

surgem durante o percurso são cruciais para aquisição de experiência, e a manha de saber como 

proceder em cada situação, porque cada uma delas demanda um tipo específico de 

comportamento. 

É também constitutivo dessa formação a ideia de manha para expressar diversas 

situações em que não há uma regra a seguir para resolver determinado problema, ou sair de 

alguma situação difícil, mas as experiências da vida que “ensinam” a melhor forma de agir em 

cada situação.  

Seja no trânsito, ao passar pelos vãos deixados por outros transportes, o cálculo do 

espaço e do tempo necessário para ultrapassagem no trânsito e no acostamento e na mudança 

de faixa, seja o aprendizado autônomo dos ofícios, técnicas e habilidades práticas, a 

compensação aos clientes com as dificuldades diárias do trabalho, e até mesmo a manha de “se 

impor” e “não dar confiança” diante das “gracinhas” de colegas de trabalho e patrões, como o 

episódio de assédio relatado pela motogirl Sangelys. Este aspecto será melhor explorado nas 

seções subsequentes.  
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Por isso, é frequente nas conversas entre os grupos a troca de informações e conselhos 

entre as motogirls, como o exemplo da foto a seguir, onde se pediu conselhos sobe quais 

informações colocar.  

Figura 21: Divulgação de uma das Motogirls no Grupo de WhatsApp. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

Através da interação entre as entregadoras no grupo, foi possível perceber que apesar 

dos diferentes anos de experiência, elas buscaram trazer elementos em comum, e se porventura 

algo não fosse do conhecimento de uma entregadora com menos experiência, havia certa 

disposição em explicar e demonstrar. Um destes exemplos são os sinais e gestos das e dos 

condutores de motocicletas, em que Rose Reis (que faz parte de ambos os grupos) iniciou a 

conversa encaminhando esta imagem do grupo Guerreiros do Delivery para o grupo Motogirls, 

afirmando que seria “útil para as girls”. 
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Figura 22: Tabela de Gestos e sinais universais para entregadores no trânsito. 

 

Fonte: Grupo Motogirls, WhatsApp. Acervo pessoal da pesquisadora. 

Uma entregadora recém-chegada ao grupo, chamada Malwee, começou uma conversa 

perguntando onde poderia achar trabalhos de entrega, falando especificamente sobre os 

aplicativos. Rose já havia contado a experiência de como começou a fazer o trabalho de entrega. 

Ela se encarregou de explicar o processo: 

Oi tudo bem? Você tá perguntando sobre o aplicativo é isso? Então para você trabalhar 

com aplicativo você precisa primeiro ver se na tua cidade tem entendeu? Tem os boys 

que trabalham, eles sempre estão em frente a restaurante, lanchonete, pizzaria, 

shopping. Vê se tem aí na sua cidade, se tiver IFood, Uber qual aplicativo você tiver.  

Até se você entrar no próprio aplicativo ele vai falar que vai estar disponível ou não 

para tua cidade. Você entra na Play Store e baixa entendeu? Entra lá na Play Store e 

baixa o aplicativo do IFood para entregadores. Tem um aplicativo para o cliente e um 

aplicativo para entregador. Também tem Uber entregador, Rappi e vários outros. 

 A única coisa que tem que ver se tá disponível na tua cidade. Você achando o 

aplicativo, e se ele estiver dando informação que sim, tem entrega, você pega e faz o 

cadastro fica na fila aguardando ser liberado. 

Isso depende da demanda né, depende da quantidade na tua cidade. Pode demorar ou 

pode ser bem rápido. É isso aí qualquer coisa estamos aqui beleza? [Rose Reis] 

Geralmente durante o dia, as conversas acontecem por áudio, por conta da praticidade e 

rapidez que este tipo de interação oferece, a exemplo desta conversa entre Rose e Malwee. À 

noite é mais comum vermos no grupo as conversas por mensagem de texto. Malwee então 

responde:  
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Oi que legal! Muito obrigada pela orientação. Eu não entendo nada de aplicativo, mas 

agora vou seguir seu conselho e vou dar uma procurada. 

 

É uma renda extra, né? Eu trabalho, eu faço 18 por 36 [se referindo a carga horária da 

sua jornada de trabalho. Em seu plantão, ela trabalha por 18 horas ininterruptas e tem 

36 horas de descanso]. Sou técnica de enfermagem, mas eu tenho a moto, eu fico o 

dia todo sem fazer nada né? Daí eu posso aproveitar durante o dia para fazer essas tele 

(Tele é um termo para Tele Entregas, entregas realizadas por aplicativos de contato 

como WhatsApp ou aplicativos próprios para este serviço).  

 
Pelo jeito rende bem né? Porque agora é o que mais tem. Obrigada guria gratidão 

mesmo viu? 

Outra questão que puder perceber no relato de outra entregadora e proprietária da 

empresa KM Express, que faz entrega de documentos, onde trabalham duas mulheres, foi em 

relação ao valor da entrega diferenciado para comida e outros produtos, ou outras “peças”. Ela 

considera que existem diversos fatores que incidem sob o preço da entrega: condições de 

armazenamento, peso do produto, distância entre as localidades, a embalagem em que é 

colocada e que também tem um custo, que incide não apenas na apresentação do produto, mas 

no seu armazenamento e conservação. 

Se uma peça é R$100,00 e eles tem que pagar R$10,00 pra entregar, acha bom. Mas 

se a peça é R$30,00 e tem que pagar R$15,00 pra entregar, acha ruim. Se baseiam 

pelo valor do produto deles, mas o valor do produto não influencia na entrega e sim a 

distância e tempo que vai levar.  

Muitas vezes se baseiam pela "tele" de comida. Meu trabalho não é como tele. O 

entregador que faz tele de comida não ganha só a tele, ele ganha também pela 
disponibilidade. Geralmente eles pagam de R$30 a R$100,00 por 4h de 

disponibilidade. 

São entregas normalmente até uns 4 quilômetros do estabelecimento e normalmente 

eles entregam pelo menos dez nessas quatro horas. Entrega de documentos é diferente. 

Mas, muitas vezes, a pessoa pede um IFood, nove horas da noite, paga R$5,00 de 

entrega e durante o dia chama alguém pra levar um documento na cidade vizinha e 

quer pagar os mesmos R$5,00.  São serviços diferentes.  
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Figura 23: Da esquerda para a direita, Kellen Machado, motogirl e proprietária da empresa 

KM motogirls, e uma postagem sobre sua equipe e seus serviços. 

 

Fonte: Página no Instagram da empresa. 

            O termo “tele” tem o significado de tele entrega, e tem uma relação com o termo 

“delivery”, utilizado pelas interlocutoras. 

Embora pareça óbvio para algumas pessoas, o significado de delivery é simples: o ato 

de entregar. De uns anos pra cá, o termo se popularizou, principalmente entre 

restaurantes. No entanto, o que significa delivery acabou tomando grandes proporções 

e é automaticamente ligado a pedir comida online. Mas o significado vai além da 

entrega exclusiva de comida. [...] O delivery significado, como já falamos 

anteriormente, significa entrega. Assim, substituindo o termo usado anteriormente 

“tele entrega”. Embora a palavra seja diretamente associada a entrega de comida, ele 

serve para todos os outros tipos de delivery.14”  

3.2 Seguindo a moto: a trajetória da piloto 

De acordo com dados do SENATRAN15 (Secretaria Nacional de Trânsito), o total de 

condutores habilitados em junho de 2021 na categoria A (condutor moto) e A/B (condutor 

moto/carro) eram, respectivamente, 1.996.842 e 25.714.519. Dentre estes, na categoria A na 

região Sudeste são 824.105 condutores no total, sendo 281.123 mulheres e 542.982 homens.  

Em dezembro de 2020 havia 690.054 mulheres com habilitação categoria A. Este 

quantitativo demonstra um aumento de 69,56% na comparação com 2011, quando a mesma 

categoria somava 406.967 de carteiras de habilitação para pilotar motocicletas. Tendo em 

 
14 Disponível em: https://blog.saipos.com/delivery-significado/  Acesso em: 23/06/2021. 
15Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-

quantidade-de-habilitados-denatran. Acesso em 29/10/2021. 

https://blog.saipos.com/delivery-significado/
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-quantidade-de-habilitados-denatran
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-quantidade-de-habilitados-denatran
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comparação os anos de 2019 a 2021, houve um aumento mais de 985 mil mulheres que tiraram 

suas habilitações para pilotar motocicletas16. Podemos pensar em diversas imagens quando se 

fala em motocicletas: é o emblemático símbolo da liberdade. Esta imagem é evocada por 

diversas de minhas interlocutoras, acompanhada de jaquetas de couro, jeans, uma trilha sonora 

de rock ao fundo.  

Figura 24: A incondicional sensação de pilotar uma moto. 

 

Fonte: Facebook, Grupo Motogirls 

Quando estes não têm a "manha das ruas", o golpe de visão, a noção de espaço, ou 

mesmo certo receio de ser muito perigoso, é possível optar pela "cinquentinha", que alcança até 

50km/h, e que serve para se locomover pela cidade pelo menos. Ou aquelas mais robustas, com 

canos a mostra, que fazem parte de um discurso de construção de masculinidade. Conhecimento 

este que é produzido e elaborado o tempo todo através das práticas (SCHWEDERSKY, 2019). 

Neste registro inicial, trato de algumas imagens de abrangência mais geral, não apenas do 

universo e contexto das motogirls (que aliam o transporte com motocicletas ao trabalho), mas 

de valores que são compartilhados entre outros grupos com estes aspectos em comum.    

Apesar de todas estas imagens que permeiam o imaginário comum, a abordagem que 

mais útil à esta discussão é a de pensar uma coisa biograficamente (KOPYTOFF, 2008). 

Particularmente pensando a moto, os estados físicos de uma coisa em cada fase correspondem 

 
16 Disponível em: https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/quantidade-de-mulheres-que-andam-

de-moto-cresceu-96-na-ultima-decada/. Acesso em 29/10/2021. 

https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/quantidade-de-mulheres-que-andam-de-moto-cresceu-96-na-ultima-decada/
https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/quantidade-de-mulheres-que-andam-de-moto-cresceu-96-na-ultima-decada/
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ao uso particular que se faz (id, p.92), onde se armazena, quais acessórios e equipamentos se 

utilizam, são algumas dentre outras perguntas que o autor sugere neste abordagem teórico 

metodológica.  

Ao fazer a biografia de uma coisa, far-se-iam perguntas similares às que se fazem às 

pessoas: Quais são, sociologicamente, as possibilidades biográficas inerentes a esse 

"status", e à época e à cultura, e como se concretizam essas possibilidades? De onde 

vem a coisa, e quem a fabricou? Qual foi a sua carreira até aqui, e qual é a carreira 

que as pessoas consideram ideal para esse tipo de coisa? Quais são as "idades" ou as 

fases da "vida" reconhecidas de uma coisa, e quais são os mercados culturais para 
elas? Como mudam os usos da coisa conforme ela fica mais velha, e o que lhe 

acontece quando a sua utilidade chega ao fim? (ibid.) 

Não caberia neste momento detalhar a biografia da moto enquanto coisa, apenas 

ressaltar a importância do lugar dos objetos- ou melhor, coisas- para os propósitos deste 

capítulo. Essa abordagem traz significados para o tema a ser tratado aqui: a trajetória percorrida 

até se tornar motogirl, e a relação com as diversas coisas que atravessam esse percurso. 

 A primeira dificuldade nesta trajetória começa com os custos necessários para a 

matrícula na autoescola. Para fazer a matrícula são requeridos uma série de exames e o DUDA, 

Documento Único do DETRAN de Arrecadação. A taxa de serviço em 2021 está em R$ 313,39, 

além do exame médico, psicológico, legislação de trânsito e direção17. O prazo de renovação, 

segundo a Nova Lei de Trânsito (LEI Nº 14.071, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020)18, é para a 

cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos (sendo anteriormente 5 anos, e para 

condutores acima de 65, a cada 3 anos), a cada 5 anos para condutores com idade igual ou 

superior a 50 anos e inferior a 70 anos e a cada 3 anos para condutores com idade igual ou 

superior a 70 anos. Também existem dois tipos de CNH: Provisória e Definitiva. A troca entre 

elas é chamada de “Troca da Permissão por CNH”, que segundo o site do DETRAN/RJ19:  

É a substituição da Permissão para Dirigir pela Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH), ao término do período probatório de 12 meses. Só será possível se, neste 

período, o cliente não tiver cometido infração grave, gravíssima ou for reincidente em 

infrações médias. Ele também não pode ter acumulado pontuação igual ou superior a 

20 pontos (DETRAN/RJ, 2021). 

No grupo do Facebook “Mulheres de Moto Brasil20”, uma das participantes aconselha 

as outras a fazerem uma espécie de boleto improvisado para que possam juntar a quantia 

 
17 Disponível em: https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=143. Acesso em 24/11/2021. 

18Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14071.htm. Acesso em 

24/11/2021. 
19 Disponível em: https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=151. Acesso em 24/11/2021; 

20 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/262856861682435. Acesso em 24/11/2021. 

https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14071.htm
https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=151
https://www.facebook.com/groups/262856861682435
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necessária para dar entrada no documento. O boleto é feito com folhas em branco com o número 

de prestações a serem pagas, onde é possível anexar o comprovante bancário. 

Figura 25: Tabela de custos para aquisição de CNH 

 

Fonte: AprovaDETRAN21 

Figura 26: Boleto impresso em casa para Primeira Habilitação. 

 

Fonte: Facebook, Mulheres de Moto Brasil. 

 
21 Disponível em: https://www.aprovadetran.com.br/blog/cnh-quanto-custa/. Acesso em 24/11/2021. 

https://www.aprovadetran.com.br/blog/cnh-quanto-custa/


82 

 

Esta prática também é comum para juntar dinheiro para a aquisição das próprias 

motocicletas, sendo visto pelas colegas como indício de disciplina, força de vontade e 

determinação. 

Figura 27: Boleto feito em casa para quitação de motocicleta. 

 

Fonte: Facebook, Grupo Mulheres de Moto 

A motogirl Sangelys Pinheiro conta que conseguiu a habilitação na categoria A na 

segunda tentativa e na categoria B apenas na terceira. Não apenas Sangelys, outras motogirls 

colocam constantemente em suas reclamações o fator da arbitrariedade nas avaliações finais 

dos exames de autoescola. 

De carro fiz tudo certo na primeira, mas o cara queria dinheiro e eu não tinha, daí 

inventou pra me reprovar.  Na segunda já tava maior tempão sem pegar carro, fiz 

merda. Na terceira passei tranquila. De moto fiz certo na primeira só que quando fui 

parar a moto me desequilibrei e parei com o pé errado, mas segunda foi de boa. 

É frequente nos grupos de Facebook o pedido de dicas para controlar o nervosismo e a 

troca de experiências nesses exames. As principais dicas dadas através dos comentários são 

calmantes naturais, como passiflora, respiração profunda para controle da ansiedade e 

pensamento positivo. Temos um exemplo em uma postagem no grupo Mulheres de Moto Brasil. 

Figura 28: Pedido de dicas e experiências para tirar habilitação 
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Fonte: Facebook. 

Quando conseguem passar na prova, também é compartilhada entre elas a conquista, 

seja como forma de agradecimento, seja como forma de incentivo àquelas que ainda estão no 

processo de aquisição. Veremos ao longo deste capítulo como estas e outras conquistas são tão 

comemoradas, e se materializam nos objetos através dos quais as habilidades também são 

evidenciadas. 
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Figura 29: Postagem de agradecimento pela aprovação no Exame de Habilitação 

 

 

Fonte: Facebook, Grupo Mulher que curte moto é outro nível 

É interessante observar os diversos significados atribuídos pelas motogirls às suas 

motocicletas. Nessa imagem, as que adquirem seus primeiros meios de locomoção, a moto pode 

significar não depender de outrem para se locomover, a possibilidade de ingressar em um 

novo ramo de trabalho e de aumento de renda, o que pode incidir também em questões 
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financeiras e de mobilidade. A conquista a que essa motogirl se refere é não apenas a 

motocicleta em si, e sim tudo que ela pode proporcionar.  

Habilitação conquistada, é hora de pesquisar sobre a primeira moto. No caso de motos 

novas, as pilotos recém-habilitadas pesquisam na internet sobre modelos que já vem 

pesquisando desde antes da prova, mas principalmente conversam entre si sobre o melhor custo-

benefício. Na maioria dos casos, a primeira moto de uma entregadora é um presente de algum 

familiar ou emprestada, quando não compartilhadas entre os funcionários de determinado 

estabelecimento. O tipo de moto que se usa para trabalhar é fator importante para, se não 

determinar, afetar fortemente o resultado e a eficiência das entregas.  

Figura 30: Dicas de moto para piloto recém habilitada. 

 

Fonte: Facebook, Grupo Mulheres de moto Brasil. 

O grupo em questão é formado por maioria de entregadoras, mas é aberto para mulheres 

que são piloto e que compartilham a admiração pela moto e pelo modo de vida das 

motociclistas22. A preferência entre as motogirls dos grupos que faço parte é de motos mais 

leves, pois facilita a condução em velocidade, e potentes para suportar grandes trajetos e pistas. 

As motos mais potentes são indicadas àquelas que já tem alguma experiência, além do fator do 

preço.  

 

 
22 Dentro desde grupo, analisei apenas as publicações de motogirls (mesmo com intervenções de outras mulheres 

que pilotam nos comentários). Busquei essas publicações tanto consultando e atualizando o grupo constantemente 

quanto através das hashtags próprias aos temas das motogirls. 
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Figura 31: Postagem de comemoração à aquisição da primeira moto, com destaque para 

adesivo escrito “É de menina!”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Facebook, grupo Mulheres das Motas oficial. 

As que começam na profissão perguntam por veículos23 “mais em conta possíveis”.  As 

mais mencionadas foram Yamaha Factor 125/150, Honda CG 150, Honda CG 160 Fan e Honda 

CG 150 Fan Ex (Mix). Os números que seguem os nomes das motos se referem às cilindradas 

dos motores, “a capacidade cúbica (cm³) de combustível e ar que cabe dentro do cilindro do 

motor24”. O valores das motos sugeridas, se compradas novas, variam entre R$7.710 e 

R$ 12.28025 , dependendo do ano de lançamento dos modelos. 

 

 
23 A definição de motocicleta como veículo está embasada pelo léxico de conceitos e definições legais do Manual 

Básico de Segurança no Trânsito, do CTB. Disponível em: 

https://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo6seguranca.pdf. Acesso em 25/11/2021. 
24 Disponível em: https://www.vidaemduasrodas.com/torque-cilindrada-e-potencia-entenda-a-diferenca/. Acesso 

em 24/11/2021. 

25 Disponível em: https://www.honda.com.br/motos/street/city/cg-160-fan. Acesso em 25/11/2021. 

https://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo6seguranca.pdf
https://www.vidaemduasrodas.com/torque-cilindrada-e-potencia-entenda-a-diferenca/
https://www.honda.com.br/motos/street/city/cg-160-fan
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Figura 32: Motocicleta Yamaha Fan 150. 

 

Fonte: Site Yamaha26 

3.3 Mobilidade e locomoção nas ruas de Rio Bonito 

Um aspecto frequente nas reclamações de Gisele são os problemas de locomoção devido 

à estrutura das ruas da cidade. Ela diz que para pilotar em Rio Bonito, a atenção deve ser sempre 

redobrada, pois as principais vias de circulação não possuem sinalização de trânsito, e se tratam 

de cruzamentos entre ruas adjacentes e/ou opostas. Tomo, como exemplo, a sinalização de 

trânsito inativa, que segundo os transeuntes, “nunca funcionou”, senão como ponto de 

referência: “é perto da rua do sinal”. 

 
26Disponível em: https://www3.yamaha-motor.com.br/factor-150-ed-ubs/product/30017. Acesso em: 24/11/2021; 

https://www3.yamaha-motor.com.br/factor-150-ed-ubs/product/30017
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Figura 33: Sinalização de trânsito desativada e cruzamento das ruas "do sinal" 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisa. 

Outro recurso comumente utilizado pelos motociclistas rio-bonitenses, inclusive Gisele, 

é estacionar as motos em locares próprios para esses veículos. Gisele conta que enquanto sai 

para entregar as quentinhas na porta dos estabelecimentos, deixa a moto nestes espaços, porque 

assim: 1) a moto não fica “desprotegida”, 2) não corre risco de algum carro bater, de haver 

algum acidente, 3) facilita a manobra para entrar e sair desses locais e; 4) é mais fácil de lembrar 

onde a moto está. Estes locais próprios são localizados tanto na “rua do sinal” quanto na travessa 

José Abdalla Helayel, ou o chamado “beco das motos” ou “beco da Boticário”, por haver uma 

franquia da loja de cosméticos na esquina da rua.  

A necessidade de segurança ou proteção para os veículos se dá porque estamos falando 

do bairro Centro, principal centro comercial, o “centro da cidade”, onde a maioria da população 

urbana da cidade circula todos os dias, seja a trabalho (grande parte trabalha nos comércios 

espalhados pelas ruas: lojas de roupa, lojas de utilidades, farmácias, supermercados), seja para 

“resolver as coisas da rua”, como pagar contas e fazer compras.  

Os “horários de pico” na cidade são entre 12h e 13h, horário de almoço dos funcionários 

dos comércios da cidade e horário de entrada e saída de estudantes dos colégios, e a partir das 
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17h, quando os responsáveis buscam os estudantes nas escolas e os funcionários estão saindo 

do expediente.  

Gisele diz que é preciso ser muito “sagaz”, e que por isso também prefere utilizar a moto 

pequena, que utiliza em seu expediente de trabalho, como uma forma de se controlar, porque 

“quanto mais potente a moto, mais eu quero correr, e essa moto de trabalho também é mais 

leve, mais fácil de controlar, evita muito acidente”. Ela conta que frequentemente “leva uma 

fechada”, quando o carro avança bloqueando o caminho e impedindo que a moto prossiga. 

Por isso, os espaços comuns de circulação se tornam muito “movimentados” e 

“agitados”. Soma-se, a falta de sinalização e, segundo Gisele, “as pessoas que se sentem donas 

da rua, não respeitam nada nem ninguém, só querem saber de si e de chegar mais rápido”.  

As principais queixas a estas pessoas são: “não dar a seta” (sinalizar para que lado se irá 

virar o veículo) e avançar quando a preferência é da rua principal e não da rua adjacente, em 

uma forma de “dar um jeitinho”. 
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Figura 34: Travessa José Abdalla Helayel, o "beco das motos" 
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Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

Gisele conta que existe um prazo de tolerância nestes estacionamentos para 

entregadores, geralmente de 5 a 15 minutos. Por isso é preciso ter certo conhecimento, porque 

quando é “menino novo” e não conhece como funciona tem cobrança. Ela conta que agora está 

mais organizado, porque eles anotam a placa da moto. “Se a gente fosse pagar estacionamento 

ia ter que pagar toda hora, aí não dá. O problema é que esses estacionamentos enchem muito. 

O maior é o da rua do Bradesco”. O beco do Bradesco cruza um quarteirão do centro da cidade, 

e também é o primeiro a ficar sem vagas. 

Figura 35: O beco do Bradesco 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

Na verdade, nem é a gente que demora, é mais o cliente que enrola muito. Por 

exemplo, quando vou entregar no banco, a pessoa pede pra esperar terminar o 

atendimento, que é rapidinho, mas não é. Não deixa o cartão ou o dinheiro separado, 
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Pega a comida e volta pra pegar o dinheiro. Já até bati boca com cliente por causa 

disso. 

Figuras 36: "Monitora" da MultiParking aplicando tarifa. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

A MultiParking é uma empresa de estacionamento rotativo (chamado de “zona azul”) 

em Rio Bonito que fiscaliza e normaliza a distribuição de vagas na cidade. É comum ver pessoas 

vestidas de azul circulando pelas ruas com uma pequena máquina e um bloco de anotações, 

realizando uma espécie de fiscalização: são os chamados “monitores”. No site oficial da 

franquia em Rio Bonito é possível encontrar o objetivo da empresa na cidade: 

Na Resolução Nº 302/2008 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que 

regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos, 

encontramos uma definição oficial no inciso VI do artigo 2º: 

“Art.2º Para efeito desta Resolução são definidas as seguintes áreas de 

estacionamentos específicos: 

(…) VI – Área de estacionamento rotativo é a parte da via sinalizada para o 

estacionamento de veículos, gratuito ou pago, regulamentado para um período 

determinado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.” 

A ideia principal, afinal de contas, não é arrecadar dinheiro com o estacionamento 

pago, mas sim impedir que um veículo ocupe uma vaga por um longo período. Por 
conta disso, a principal regra da regulamentação do estacionamento rotativo é o limite 

de tempo que cada um pode ficar. Quando o tempo expira, o motorista deve retirar o 

veículo, gerando uma nova vaga para quem também precisa cumprir seus afazeres. 

O valor da tarifa fracionária básica ou a hora é de R$2,00, e em farmácias é permitido 

ficar por até 15 minutos com o alerta ligado de segunda a sexta, das 8h às 19h e sábado, das 9h 

às 17h, sendo domingos e feriados livre, segundo site oficial da empresa. Nesta mesma 
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descrição, a empresa afirma que as motos estão isentas de pagamento se “devidamente 

estacionadas nas vagas a elas destinadas27”. 

3.4 A “guerra”, a “luta”: enfrentando o clima e outros perigos (e deles se protegendo) 

Olho pro céu tá tudo escuro acho que vem água 

Paro de baixo do viaduto e visto a alba 

Enfrento enchente, poluição, vento frio ou quente 

Experiente tomo um Cebion28, se não doente for 

Mais um sofredor na rua em busca de ganhar um pão 

Só que antes de sair de casa faço uma oração 

Profissão Perigo- Rap Sensation 

Uma expressão recorrentemente utilizada entre os entregadores e as entregadoras é a 

entrega como se fosse uma “guerra” ou “luta”. O link para o grupo “Guerreiros do Delivery” 

(que atualmente conta com 33 participantes) foi enviado pela Rose Reis que faz parte do grupo 

das Motogirls, onde ela também é participante. Neste grupo o conteúdo das conversas é sobre 

o dia a dia das entregas com aplicativos no geral, mas se mostrou útil porque também há 

conversas sobre as melhores ferramentas, tipos de manutenção, dentre outros assuntos que me 

interessam sobre o universo das entregas, como este termo por exemplo.  

Figura 37: Imagem do grupo "Guerreiros do Delivery", destacando a expressão "bora ir pra 

luta". 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 

 
27MULTIPARKING ESTACIONAMENTOS. Regras e valor, 2022. Disponível em: 

http://www.multparking.com.br/regras/. Acesso em: 11/01/2022. 

28 Suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico. Fonte: 

https://consultaremedios.com.br/cebion/bula?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_BXgS.81aD5wU1jt.Oxu4drKJ8YkW

Z_AZQ9T6Gnvms_s-1635177030-0-gqNtZGzNAzujcnBszQjR. Acesso em 25/10/2021. 

http://www.multparking.com.br/regras/
https://consultaremedios.com.br/cebion/bula?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_BXgS.81aD5wU1jt.Oxu4drKJ8YkWZ_AZQ9T6Gnvms_s-1635177030-0-gqNtZGzNAzujcnBszQjR
https://consultaremedios.com.br/cebion/bula?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_BXgS.81aD5wU1jt.Oxu4drKJ8YkWZ_AZQ9T6Gnvms_s-1635177030-0-gqNtZGzNAzujcnBszQjR
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No grupo Motogirls também houve referências similares: 

Figura 38: Motogirl Kah Soldan voltando do expediente de trabalho 

 

Fonte: Grupo Motogirls do WhatsApp. 

Última do dia também e bora para luta! Para “ajudar” estava sem capa de chuva hoje, 

trabalhei molhada o dia todo. Chegar em casa toma um banho quente pra gripe não 

vir. Fazer o que né, tem que ir pra luta [risos]. Bom descanso pra quem está 

encerrando e bom trabalho pra quem ainda está on” [Kah Soldan] [estar on é um termo 

utilizado tanto para estar online nos aplicativos, ou seja, disponível para fazer 

entregas, quanto entregando mesmo que não seja por aplicativos].  

Uma delas conta que quando se fica por muito tempo sem ficar on, há uma penalidade 

(no caso dos aplicativos de entrega). Muitas delas aproveitam também o trajeto de casa para 

fazer alguma entrega se houver, para “não perder a viagem”. Como é o caso da Cleide Araújo: 

“Bom descanso. Eu vou pegar a última se tocar no caminho de casa”. 
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Figura 39: Captura de Tela do aplicativo IFood da entregadora Rose Reis ao final do 

expediente. 

 

Fonte: Grupo Motogirls no WhatsApp. 

Estas capturas de tela são muito comuns nas interações diárias entre os entregadores, 

pois desta forma eles avaliam entre si se o dia “valeu a pena” ou se “rendeu”. Nesta imagem, 

Rose afirma “Hoje foi guerra, debaixo de chuva”. 

São comumente utilizados os termos “guerra”, “trampo” “luta”, “labuta”, “batente”, 

para se referir ao trabalho. Contudo, no universo das entregas, esse aspecto toma um contorno 

diferente devido a diversos fatores, como intempéries climáticas, risco constante de acidentes, 

flexibilização da carga horária, pouco contato com a família durante o dia, dentre outros fatores 

ilustrados nas seguintes imagens: 
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Figura 40: Publicação em grupo do Facebook 29Motoboys e entregadores. 

 

Fonte: Facebook. Acesso em 04/07/2021. 

Figura 41: Imagem enviada por um dos entregadores no grupo Guerreiros do Delivery 

 

Fonte: WhatsApp, Grupo Guerreiros do Delivery 

 

 
29 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/424123247757301. Acesso em 24/11/2021. 

https://www.facebook.com/groups/424123247757301
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Figura 42: Postagem de Rose Reis no grupo Motogirls no Facebook. 

 

Fonte: Facebook. 

O termo família também é recorrentemente utilizado entre os próprios entregadores para 

se referir uns aos outros, por ter a profissão em comum como elemento de unidade e coesão. 

No grupo “Guerreiros do Delivery”, são encontradas 19 ocorrências de saudações como “bom 

dia família”. Já no grupo “Motogirls” elas se tratam como “girls” nas saudações de bom dia, 

por exemplo, onde são encontradas 11 ocorrências neste contexto.  

Quanto mais frio, mais dificuldade, o trânsito é horrível. É a hora de rush, né? Seis 

horas da tarde, oito horas da manhã. Eu vou lá no [horário] mais difícil, mas o resto é 

bom, é de boa trabalhar. A questão de pagamento no meu caso é pelo aplicativo. A 

gente trabalha em uma semana, mas as corridas são por quilometragem. Quanto mais 

perto a taxa mínima é R$ 5, quanto mais longe é R$10, 12, 15, 17 depende da 

distância. Tipo 9, 10 km entendeu.? 

Daí você perguntou se a gente se sente segura trabalhar à noite. À noite a gente não 

se sente tão seguro, pelo menos eu não me sinto, mas assim se cuida bastante para 

ficar bem. Tem que ter atenção, tentar ficar o mínimo parado possível... Na hora de 

entregar o pedido em uma casa: entregou tem que sair, sai logo porque você tem que 

se cuidar muito.  

Tem mercado também que pega pelo aplicativo, tem casa de ração também que pega 

pelo aplicativo então a gente faz assim de tudo um pouco, entendeu? O que o 

aplicativo te mandar você vai. É isso aí, acho que as meninas aí também vão ter 

alguma coisa para dizer. A chuva é mais difícil. Na chuva é mais complicado pelo 

celular, porque molha. Tem uma capinha própria, tem que ter equipamento, capa 

bota...tem que ter cuidado, não correr tanto. [...] 
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Por mais que o pneu da moto seja bom é perigoso derrapar, de cara fechar [deixar o 

caminho entre os dois motoristas estreitos, impedir a passagem]. Então na chuva a 

gente não corre tanto igual um tempo bom.  No tempo bom a gente tem segurança, a 

gente acelera mesmo.  

Mas na chuva você tem que ter um pouco mais de cuidado. No meu caso eu uso bag 

né, não tem como porque a minha moto atrás é livre a garupa, então peso da bag eu 

deixo sempre no banco da moto, eu não deixo no meu ombro. Quem tem caixa muito 

mais fácil. No meu caso eu não estou querendo pôr caixa. Até dá para pôr, facilita um 

monte, mas por enquanto eu acho que eu não vou colocar a caixa não. Eu continuo 

usando bag.  

Após esta discussão, as outras entregadoras começaram a enviar capturas de tela dos 

aplicativos de meteorologia mostrando quantos graus estava fazendo na região delas, dizendo 

que elas são muito guerreiras para sair pela manhã com aquele frio. Também foi recorrente o 

relato de que a chuva também atrapalha o trajeto, porque a pista fica muito escorregadia e a 

chance de acidentes é alta. Frequentemente as motogirls relatam amigos que se acidentaram e 

uma delas relatou no grupo mostrando as fotos dos ferimentos. 

Figura 43: Ferimentos de uma das Motogirls do Grupo de WhatsApp. 

 

Fonte: WhatsApp, Grupo Motogirls. Acervo pessoal da interlocutora 

Uma das participantes postou a seguinte foto com a mensagem: “Bora encarar a era do 

gelo” 
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Figura 44: Captura de tela de Temperatura em Santa Catarina. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

Outra participante chamada Denny então respondeu: “Meu Deus cara isso sim é ser 

guerreira. Eu não encarava não”, e explica que detesta o frio sente dor com a friagem.  

“Aqui o mínimo que encarei foi de 11°C, e cheguei em casa parecendo um picolé 

direto pro chuveiro quente para me aquecer”. A entregadora Rose Reis enviou a 

imagem de protetor de guidão para proteger as mãos do frio intenso. 

Apesar de o clima ser entendido como obstáculo para a agilidade e eficiência do trabalho 

de entregas, é necessário passar por eles neste entendimento, pois eles “formam as habilidades 

da boa motogirl”.   
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Figura 45: Protetora de guidão. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. Foto da entregadora Rose Reis. 

Boa tarde galera essas protetoras aí para pôr no guidão da moto para segurar o frio e 

o vento na mão, que arrebenta a mão da gente sem luva. Olha como que é na minha 

cidade: ontem eu saio fazer entrega e estava muito frio, aí eu passei na loja e falei: 

“vou comprar aquele protetor que os meninos estão usando”, dizem que é bom.  

Fui procurar numa loja R$ 49 na outra loja 50 e poucos reais. O meu amigo tinha 

comprado um pouco bem antes de começar a fazer o frio, [o protetor] estava na casa 
de uns trinta e alguma coisa. Eu falei “muito obrigada não quero não”. Aí vim para 

casa. 

Chegando aqui perto da minha casa tem uma loja de moto esses caras acham que os 

motoboys são todos ricos para subir os preços desse jeito né. É só por Deus... tá vendo 

como que a gente tem que andar [no sentido de trabalhar, fazer entregas]? se não dá 

se lasca (Rose Reis) 

*** 

Gisele frequentemente se revolta com a “falta de consideração” dos clientes por seu 

trabalho. Essa falta de consideração (para além da demora para entregar o dinheiro, sabendo 

que seu trabalho depende do tempo e requer agilidade, para realizar o maior número de entregas 

no menor espaço de tempo possível) inclui também “não levar a sério” o que ela faz. 

Poxa, eu trabalho no sol, na chuva e eles [os clientes] no conforto da sala deles, seja 

do trabalho ou de casa mesmo.  

 Seja como for, eu estou levando comida para eles. Meu trabalho é pouco valorizado 

porque eles acham que é trabalho masculino, os caras fazem tudo à moda boi [de 

qualquer maneira], mas eu não, eu sou mulher, o tratamento é diferente. Eles se acham 

no direito de vir pra cima reclamar. Com fome todo mundo muda né.  

Se a loja [se referindo à pensão] erra eu pago o pato, porque eu que estou ali de frente. 
Tem comida que já atrasou uma hora, às vezes vem comida errada. A pessoa pede 
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carne assada vem de outro jeito, às vezes vem sem feijão... é brabo ter que aguentar 

isso e ainda entregar quase 40 quentinhas por dia. 

Fazendo referência à necessidade de enfrentar o frio para poder trabalhar, Rose relata 

falta de reconhecimento e valorização dos clientes ao esforço e sacrifício feitos:  

“A palavra mais ouvida da noite “nossa que frio não sei como você tá aguentando?” 

Mas não dá nenhum real de caixinha fdp”[A “caixinha” são as gorjetas, contribuições 

ou ajudas que os clientes podem fazer, muito comum época de festas de fim de ano]. 

*** 

No âmbito dessas discussões sobre sacrifícios e dificuldades, cabe destacar ainda os 

modos pelos quais minhas interlocutoras abordam, com frequência, das questões relativas aos 

perigos que enfrentam, e dos meios de se proteger deles.  O principal motivo que Rose enxerga 

como a “mão de Deus” na sua vida é a proteção contra acidentes no trânsito. Ela não enxerga 

como um fator contingencial ou como alguma coincidência, porque em sua cidade estes 

acidentes são muito comuns e muitas vezes inexplicáveis pela lógica racional. Rose enxerga 

uma dimensão de espiritualidade entre sua proteção e o quantitativo de acidentes que ocorrem 

por semana. 

É um ramo perigoso, é rua, é trânsito, tem dia que eu trabalho a noite, quando não, 

tenho aula até umas nove da noite, posso ser assaltada..., mas ainda assim é uma área 

que eu estou gostando sabe? Porque eu estou livre, eu vou faço rota, se eu estou na 

rua, se eu quero vir para casa, se eu tenho um dentista, desligo o aplicativo, vou no 

dentista, se tenho que passar no mercado, não estou presa a nada e a ninguém. [...] 

Eu sou evangélica, já fazem 20 anos. Minha fé é tudo, minha fé em Deus é a base da 

minha vida. Tudo o que acontece na minha vida, as portas que se abrem, as que se 

fecham, as oportunidades que vêm, eu digo que tudo isso é graças ao Deus que eu 

sirvo. A confiança que eu tenho em Deus e a obediência que eu tenho na palavra dele. 

Então, isso tudo reflete na minha vida material, em todas as áreas.  

Principalmente eu vejo a mão de Deus na minha vida quando eu saio para trabalhar, 

no trânsito, quando eu saio e volto, nesse final de semana, no sábado, teve muito 
acidente aqui na cidade. De vez em quando tem umas ondas de acidente que é fora do 

comum. Sábado teve aqui um monte de acidente, acidente até com morte.  

Teve um que o rapaz entrou na contramão de bicicleta e eu estava indo, aí na minha 

frente estava indo um carro, mas bem mais para frente. E eu estava indo atrás, mas 

sabe assim quando você está com a cabeça pensando em alguma coisa? Eu só vi 

quando o rapaz bateu e voou, aí que eu me dei conta da situação, e o carro continuou, 

e o menino caído no chão lá, e eu já estava chegando perto. Cheguei e estacionei no 

meio fio, no canto. Já chegou gente, aí eu liguei para a ambulância, e o rapaz “ai ai 
ai” querendo levantar, só por Deus, misericórdia. A ambulância demorou uns 10, 20 

minutos, mas socorreu ele. Mas eu vejo a mão de Deus em tudo isso porque o trânsito 

da minha cidade é muito doido, o pessoal tem muita pressa, não tem paciência. É só 

Jesus na causa. 
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3.5 Equipamentos de proteção e manutenção das motos 

Nesta seção abordaremos os principais relatos das entregadoras sobre as manutenções 

que são necessárias para o funcionamento da moto e a conservação do produto da loja até a casa 

do cliente, as diferentes técnicas para cada produto, bem como seus principais espaços de 

circulação na rotina das entregas.  

Os principais equipamentos de proteção e ferramentas utilizadas são 1) Capacete: é item 

indispensável, aconselhável a “não economizar no capacete”, procurando sempre marcas e 

modelos dos mais resistentes. Mesmo que não se tenha dinheiro para os outros itens, o capacete 

é essencial para quem deseja pilotar.  

Os artigos 54 e 55 do Código de Trânsito Brasileiro exigem a utilização do capacete 

de segurança para condutores e passageiros de três tipos de veículos: motocicleta 

(veículo automotor de duas rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em 

posição montada), motoneta (veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor 

em posição sentada) e ciclomotor [veículo de duas ou três rodas, provido de um motor 

de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos 

(3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 

cinquenta quilômetros por hora], sendo previstas, nos incisos I e II do artigo 244, as 

infrações de trânsito cometidas pelo descumprimento a esta obrigatoriedade. (CTB, 

Art. 54/5530) 

2) Jaqueta: Além da proteção contra o frio, é também equipamento de segurança, 

precisando ter reforço nos cotovelos e nas costas. Os valores variam de R$ 179,00 a 

R$ 1.909,00. Por baixo da jaqueta ou da blusa de frio algumas motogirls utilizam protetor de 

coluna cervical. Os valores variam de R$ 152,00 a R$ 329,00. 

Figura 46: Protetor de coluna cervical 

 

 
30 Disponível em: https://www.ctbdigital.com.br/artigo-comentarista/317. Acesso em: 25/11/2021. 

https://www.ctbdigital.com.br/artigo-comentarista/317
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Fonte: Lojas Americanas31 

   3) Luvas: não podem ser grossas demais, para não perder a sensibilidade, nem muito 

finas, para não se desgastar muito rápido com os movimentos do guidão e nem deixar a palma 

das mãos muito vulneráveis em uma possível queda. A ideal é a luva impermeável, para 

proteção do frio e da chuva. Por ser geralmente mais cara, no entanto, as motogirls optam pelo 

tipo comum quando não podem comprar dessa qualidade. É importante apenas que elas 

possuam proteção reforçada, com materiais resistentes e emborrachados, na palma das mãos e 

nas articulações. Os valores variam de R$ 49,00 a R$ 299,00. Outros equipamentos que foram 

pouco mencionados foram os protetores de joelhos e botas. 

Figura 47: Luvas de proteção Femininas. 

 

Fonte: Mercado Livre32 

 

Outro aspecto importante está relacionado aos espaços de circulação dessas 

entregadoras. Elas estão autorizadas a entrar na loja para receber as entregas ao abrir da loja, 

ou quando não há movimentação de clientes. Quando isto ocorre, a entregadora espera a 

vendedora na porta da loja ao lado de fora para receber as entregas do dia.  

Quando a entrega ocorre em um endereço residencial, existe uma discussão que divide 

estas trabalhadoras: de um lado, algumas acham que não têm a obrigação de ter que subir até o 

andar do cliente, atrasando o tempo das próximas entregas. Por outro lado, outras acham que se 

 
31 Disponível em: https://www.americanas.com.br/produto/2472445016?pfm_carac=protetor-de-coluna-

moto&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page. Acesso em 25/11/2021. 

32 Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246494341-luva-motociclista-feminina-couro-

texx-race-luckystar-_JM. Acesso em: 25/11/2021. 

https://www.americanas.com.br/produto/2472445016?pfm_carac=protetor-de-coluna-moto&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
https://www.americanas.com.br/produto/2472445016?pfm_carac=protetor-de-coluna-moto&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246494341-luva-motociclista-feminina-couro-texx-race-luckystar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246494341-luva-motociclista-feminina-couro-texx-race-luckystar-_JM
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trata de uma forma de desrespeito impedir a circulação, alegando que sentem ofendidas por se 

tratar de falta de confiança da parte dos clientes para com elas. 

Gisele conta que sempre ao fazer as entregas em dias chuvosos prefere ficar ao lado de 

fora da loja, porque geralmente o sapato ou a bota estão sujos de lama e esperar que a vendedora 

busque a entrega, para não sujar o chão e “dar mais trabalho” para a vendedora que geralmente 

é quem faz a limpeza do piso. 

As principais manutenções a serem feitas segundo a Rose são troca de pneu, de óleo e 

de pastilha de freio. A entregadora Lígia começou um diálogo no grupo perguntando sobre 

carregador de celular portátil com suporte para moto, um dos acessórios cruciais para o 

Delivery, pois é preciso estar em contato, disponível durante todo o expediente da entrega, ou 

nas palavras dos entregadores “estar on”.  

A motogirl Gabriela responde que tem e que é muito útil. Outras entregadoras também 

manifestam interesse afirmando que também estão precisando, e se o suporte é universal, ou 

seja, se independe do modelo da moto. Kemini então afirma que tem o carregador ligado 

diretamente no suporte, direto na bateria, enviando uma foto da sua moto para ilustrar. 

Figura 48: Suporte de carregador para celular. 
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Fonte: WhatsApp, Grupo Motogirls. 

Outros instrumentos também são utilizados para facilitar a locomoção das motogirls, 

como um suporte que auxilia o equilíbrio das mulheres mais baixas que utilizam motos altas e 

não conseguem encostar os pés no chão. 

Figura 49: Imagem de suporte para os pés 

 

Fonte: Facebook, Grupo TPM: Tesão por Motos. 

Outra entregadora (sem identificação) faz uma pesquisa de preço na internet por 

melhores preços de suporte e envia para auxiliar as demais entregadoras. 
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Figura 50: Anúncio de Suporte de Celular universal para Moto com carregador. 

 

Fonte: Grupo Motogirls no WhatsApp. Acervo da pesquisadora.  

Logo após o diálogo, Cleide enviou a seguinte foto com a legenda: “Bom dia... O jeito 

vai ser tirar um gomo pra suprir o aumento da gasolina né gente. Tá osso todo mês uma coisa 

pra fazer na motoca”: 
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Figura 51: Imagem da moto da entregadora Cleide. em detalhes, a correia, o aro e a roda. 

 

Fonte: Grupo Motogirls no WhatsApp.  

 

Sangelys responde a foto dizendo que com ela é frequente, e que a pavimentação da rua 

dela “é igual à lua”. Denny completa dizendo que "recebo bastante chamada, mas minha 

docinho (apelido para se referir à moto) deu pane elétrica vou ter que trocar o chicote central e 

do painel, mas não estou encontrando o do painel vou ter q comprar o painel completo... esse é 

o lado difícil... Se virar pra arrumar a grana sem a sua ferramenta de trabalho33”. 

Sacrifícios pessoais (principalmente financeiros) em prol da moto valem a pena, porque 

implica fazer seu trabalho melhor e com mais segurança: “de repente uma manutenção que evita 

que a moto te deixe na mão no meio do trampo”. Essa noção se relaciona com o discurso 

mobilizado nos empreendedorismos, de sacrifícios pessoais em prol de recompensas futuras. 

 
33   É comum que as entregadoras se refiram às suas motos como ferramenta de trabalho, mas também costumam 

se referir com apelidos ou como “meu xodó”. 
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Figura 52: Publicação sobre reforma da moto. 

 

Fonte: Grupo Mulher que curte moto é outro nível, Facebook. 

As razões para estes investimentos, no entanto, transcendem apenas boa aparência e 

realização do trabalho. Como a seguinte imagem ilustra, essas manutenções são fundamentais 

para evitar acidentes.  
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Figura 53: Publicação recomendando o uso de capacetes novos e relato de acidente. 

 

Fonte: Facebook, Mulheres de Moto é outro nível34 

É possível, contudo, perceber que a frequência e a forma de manutenção não se dão da 

mesma maneira para todos os casos, como o da entregadora Lígia, onde a frequência e os tipos 

de manutenção se dão de acordo com o tipo de carga ou produto que se transforma. 

Trabalho numa loja de açaí, então eu não tenho tempo pra entregar a mercadoria, pois 

derrete muito fácil, então por mês, são duas trocas de óleo, uma pastilha de freio, e o 

combustível, um tanque por semana. Aí tem os adversos, pneu, documentação, e 

reparos se tiver necessidade. Acredito que sim, aqui por ser cidade pequena, não tem 

por aplicativo. Eu costumo dizer que trabalho pra mim, que não tenho patrão.  

Como eu entrego gelado, agora no frio caiu em quase 80% as entregas, e isso pra gente 

que trabalha em um lugar só acaba pesando. Às vezes se tivesse por aplicativo seria 

melhor, porém aqui, tem uns meninos que fizeram tipo uma empresa, que chama Casa 

Delivery, e eles atendem boa parte dos comércios de delivery da cidade… eu não 

trabalho pra eles, trabalho pra mim, porém aqui tá bem devagar, hoje mesmo eu não 

fiz nenhuma entrega… e isso é foda. 

Eles (os donos da empresa) pagam por salário, recebem direto do estabelecimento e 

repassam aos meninos que fazem a entrega. A bag já é térmica, mas quando está muito 

calor, e acontece de sair com mais de duas entregas a gente coloca uma placa de gelo.  

 
34 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/144595756221248. Acesso em 24/11/2021. 
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3.6 Saberes nativos sobre as motos 

[...] Retrovisor, seta, farol e parte elétrica [...] 
Pneu careca liso traseiro, tá ruim 

Queria lançar um Pirelli mais serve um Levorin 

Se a para motoca não trava vagabundo leva 

Só fica a prestação de quebra e a condução já era... 

 Profissão Perigo- Rap Sensation 

O conhecimento aprofundado sobre a moto também se trata de uma manha para as 

motogirls. Dentre estas manifestações de conhecimento demonstradas orgulhosamente, a 

principal é só de andar, já saber qual o problema que a moto possa apresentar através dos sons 

que a moto produz. Pude perceber que a afirmação desses saberes práticos contribui para a 

própria afirmação da identidade de motogirl das minhas interlocutoras. Essa afirmação é 

importante não apenas enquanto motogirl, mas enquanto mulher que detém conhecimento sobre 

coisas que compõem o universo ocupado majoritariamente por homens, e que é composto por 

certa hostilidade e constante arguição. 

Sangelys conta que há certa má vontade por parte de colegas para explicar a solução 

para algum problema, ou ainda pra se fazer entender nas oficinas mecânicas, não ser “feita de 

boba” nem ser “passada para trás”. A estratégia indicada por elas é tentar aprender por seus 

próprios meios, para evitar passar por estas situações. 

Figura 54: Estratégias e "manhas" no aprendizado sobre as motos 

 

Fonte: Grupo Motogirls, WhatsApp 

Este é também um dos motivos pelo qual elas buscam aprender entre si, através do 

compartilhamento de experiências e informações sobre o assunto. Um destes exemplos é o 

grupo Mulheres de Moto Brasil, o qual só é permitido mulheres. 
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Figura 55: Descrição do grupo Mulheres de Moto Brasil 

 

Fonte: Facebook 

As discussões entre minhas interlocutoras utilizaram muitos termos específicos e nomes 

de peças e partes da moto. Como eu mesma não sabia com profundidade desse léxico, preferi 

dedicar uma parte desse capítulo e aprender com minhas interlocutoras no lugar de principiante 

no assunto. Recebi uma verdadeira aula de Gisele sobre as principais partes de uma moto e suas 

funções.  

No guidão direito você acelera a moto, que é girar o cabo, acelerar. Por dentro do 

guidão tem o que a gente chama de roldana, que você consegue girar esse cabo. Na 

frente do guidão tem o freio dianteiro. A partida da moto é eletrônica. Aqui tanto 
girando a chave quanto apertando esse botão você consegue desligar a moto. Nem 

todas as motos tem isso aqui. Não é como carro que você dá a partida na chave mesmo. 

Nas mais antigas a partida dá no pedal, lá em baixo.  

A sequência da marcha da moto é: pra baixo é a primeira, com um toquinho de nada 

a moto entra no neutro. Com mais um toque entra a segunda.  Aqui a gente tá com o 

pé apoiado no pedal e vai mexendo na marcha com o peito do pé. A moto vai de 1ª, 

neutro, 2ª até 6ª em algumas motos. Tem que ir apertando a embreagem e mudando 

de marcha aos poucos. 

A embreagem fica geralmente do lado do guidão esquerdo. Na frente você mexe no 

farol alto ou farol baixo e na buzina e a seta. Tem gente que não acha isso na rua de 

jeito nenhum né (risos). A maior parte do controle da moto está no painel, o restante 
embaixo na parte do pedal. Aqui embaixo a gente tem o freio traseiro. Do outro lado 

tem a marcha da moto, e também não dá pra passar e pular de marcha igual faz com 

carro.  
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Elas utilizam uma metáfora para falar da vida fazendo referência à embreagem da moto 

“a primeira é para baixo, o resto é para cima”, porque “quando se chega ao fundo do poço, a 

única alternativa é subir”. 

Tem moto com freio a disco e freio de lona, essa aqui o freio é a disco. Na roda aqui 

tem a pinça de freio, e dentro dela tem as pastilhas. Quando a gente freia, as pastilhas 

apertam o disco e segura a roda. É um negócio muito sensível, não pode alicatar o 

freio, não pode apertar tudo de uma vez, tem que ser aos poucos, se não é perigoso, 

pode cair, porque não é freio ABS. 

Figura 56: Partes de uma motocicleta e seus nomes 

 

Fonte: GVS Sport35 

3.7 Questões de gênero: da garupa ao guidão 

Outro significado que permeia a noção de manha é saber lidar com as situações de 

assédio, e segundo a perspectivas das minhas interlocutoras, procurar se manter em uma posição 

de resistência, o que seria para elas “não dar confiança”. Contudo, ao mesmo tempo em que é 

preciso oferecer certa resistência, é preciso também “saber dosar” a agressividade nas respostas, 

a fim de evitar o sofrimento de maiores consequências e violências. A entregadora Sangelys 

ilustra essa manha em um episódio que viveu, e conta que esses acontecimentos fazem parte da 

sua rotina, e que sofre muito assédio principalmente por parte dos policiais nas blitz. 

Alguns [policiais] são caras de pau, passei a primeira vez retornando de uma entrega, 

tranquilo, só perguntou meu nome e mandou seguir. Na segunda volta de entrega tive 

que passar de novo por eles. Daí ele pediu para parar e pediu documentos daí 

começou: "Você faz entrega é mocinha?" “Aham” "Posso pedir pra fazer uma entrega 

lá em casa?" Eu olhei putassa pra ele, falei "já posso seguir meu caminho ou vai ter 

mais gracinha?”. 

 
35 Disponível em: http://www.gvssport.com.br/home. Acesso em 24/11/2021. 

http://www.gvssport.com.br/home
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Tem um que já me marcou, de outra situação que tive com ele. Há um tempo atrás eu 

tinha vindo de férias pra cá [Sangelys morava no Paraguai e veio recentemente ao 

Brasil com o namorado], estava numa conveniência em um posto falando com umas 

meninas que havia conhecido lá mesmo. E esse policial estava lá à paisana. Daí eu 

estava mais pra lá do que pra cá já, acho que ele pensou que eu era presa fácil, veio 

querer me agarrar por trás, sentei a mão na cara dele. 

Daí começou a confusão. Os amigos dele [também PMs] vieram de lá perguntar o que 

aconteceu, daí expliquei e eles levaram ele, só que ele ficou dizendo que era policial 

e tal, eu falei que não era porra nenhuma ali, a não ser um assediador, e que as meninas 

estavam de prova. Hoje em dia em toda blitz que passo ele me manda passar direto. 

Muitas entregadoras relatam que sentem um grande desconforto quando “os homens na 

rua ficam olhando muito” ou “falam alguma gracinha”, dizendo que na maioria das vezes 

ignoram porque têm medo de responder e “acontecer coisa pior”. Elas também atribuem o 

assédio ao fato de serem sexualizadas no imaginário comum, nas imagens que circulam nas 

redes sociais, na mídia em geral. A imagem a seguir é um exemplo de muitas que circulam nas 

redes sociais entre esses grupos, relacionando o ideal de poder e liberdade proporcionado pela 

moto às imagens sexualizadas das mulheres. Nesta postagem, o objetivo era angariar recursos 

e engajamento por parte do público, para a manutenção da página para a criação de conteúdos, 

como vídeos tutoriais, fotos e sorteios. 

Figura 57: Imagem de post pedindo contribuição para a página, financeiramente ou por meio 

de inscrição. 

 

Fonte: Facebook. Acesso em 06/08/2021. 

Outro aspecto que pode ser revelador das questões de gênero que envolvem o mundo 

das entregadoras é como elas administram e dividem suas rendas mensais. O que pode 

diferenciar o trabalho das tele entregas de tantos outros que enfrentam cenários de instabilidade 
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financeira e estão baseados no trabalho por conta própria é o fato de que a grande maioria das 

minhas interlocutoras começaram a trabalhar no início do ano de 2020, no período de restrições 

sanitárias ocasionado pela pandemia da COVID-19.  

Neste contexto, as entregadoras alternaram diariamente entre o ambiente da casa e as 

ruas mais do que quaisquer outros lugares. A maioria delas também relata que muitas das 

pessoas que dividem a casa com elas perderam suas fontes de renda, seja por não poder exercer 

seu trabalho de maneira remota, seja por terem sido despedidas de seus empregos e terem que 

depender unicamente das entregas para ter alguma renda. 

Para Rose Reis, por exemplo, esta renda é “mais pra ela, para comprar algumas coisas 

para os filhos, porque seu marido “banca a casa””. Para Sangelys, a renda obtida com as 

entregas é direcionada às despesas da casa, a partir do momento em que seu marido, também 

motoboy, se acidentou e quebrou o fêmur.  

Eu estava no quinto semestre de medicina no Paraguai quando veio a pandemia e 

tivemos que voltar pra nossa cidade (eu e meu namorado). Daí chegamos aqui, 

comecei trabalhar como atendente de delivery numa hamburgueria e coloquei meu 

namorado junto como motoboy. Dividíamos as despesas. Com o passar do tempo virei 

despachante, caixa e atendente na mesma hamburgueria ainda. Depois comecei nas 

entregas por ganhar mais, um tempo depois meu namorado teve um acidente em 

janeiro, um rapaz avançou de carro enquanto ele estava indo fazer uma entrega 23h.  

 

 Ligaram pra minha mãe informando o ocorrido, ela me ligou. Fui correndo pro 
hospital, cheguei antes da ambulância, super preocupada. Fraturou o fêmur dele em 

duas partes, um osso do carpo, um corte enorme na lateral toda do pé (teve que tomar 

duas bolsas de sangue). Daí parei minha vida quase dois meses cuidando dele no 

hospital já que não podia levantar pra nada. O caso tá pela justiça, já que o cara não 

nos ajudou em nada, nem sequer uma fralda. Voltei para as entregas e desde então 

estou sustentando a casa, as contas, comida, etc.  

 

Um resumo dessa lida... Sou fixo na hamburgueria a noite, rodo entregando pra quatro 

lojas de dia e na 99 e Uber. Estou começando uma loja de roupas online agora e graças 

a Deus meu namorado/marido tá vivo, tá voltando a andar. Mas só Deus e nossas mães 

sabem o que passamos. 
 

No meu caso era atendente de entrega e meu marido motoboy. Infelizmente ele sofreu 

um acidente em janeiro, um carro avançou a preferencial e pegou ele em cheio, 

fraturou o fêmur em duas partes, está voltando a andar agora. O cara não nos ajudou 

em nada, está correndo pela justiça, mas sabemos como é lenta e falha muitas das 

vezes. Então entrei para as entregas. As contas de casa e da moto não esperam a 

justiça. Fui assaltada tem quatro semanas, mas é isso mesmo, nossa profissão tem sua 

parte ruim infelizmente (acidentes, assaltos, cliente mala, etc.). 

Há também a dificuldade em utilizar as ferramentas de trabalho (como as bags, mochilas 

que possibilitam carregar as entregas, com alças que dificultam o manuseio e que causam 

incômodo por pressionar os seios, e problemas de saúde, como dores recorrentes na coluna, por 

terem sido pensadas para os homens, segundo umas de minhas interlocutoras).  
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A dificuldade de se encontrar banheiros públicos ou de outros estabelecimentos 

comerciais na pandemia, onde elas só podem ir ao banheiro nas lojas, ao terminar o trajeto de 

entrega, após longas horas de serviço são questões recorrentes que envolvem a dimensão de 

gênero neste objeto de estudo. Elas relatam que geralmente vão ao supermercado ou shoppings, 

porque é de graça e não precisa consumir, mas reconhecem que em cidades pequenas é mais 

complicado. 

Magda Sant’Anna é entregadora e professora de Educação do Ensino Médio na cidade 

onde reside. Ela está trabalhando em três lojas: duas de roupa feminina e uma de doces: loja 

Serette, Docinhos da Preta e a loja Preço único 19,90. Todas essas entregas não demandam 

aplicativo, ela vai diretamente à loja buscar as entregas do dia.  

Para a motogirl Magda Sant’Anna, “alguns clientes passam o endereço errado para 

pagar menos, e depois falam que o local de entrega é um pouco mais à frente. Geralmente, eles 

pagam a mais. Quando isso não acontece o vendedor acrescenta à próxima compra a diferença”. 

Ela me explica que a maioria das suas clientes são mulheres, porque “As mulheres compram 

mais roupas online e doces”.  

No entanto, ela tem preferido voltar com o trabalho de professora, e diz que vai precisar 

se dedicar mais quando as aulas voltarem a ser presenciais e então vai precisar parar de fazer 

as entregas. Muitos entregadores e entregadoras relatam que conseguem cupom de desconto no 

aplicativo para poder almoçar, de outro modo seria muito caro se manter com a remuneração 

que recebe e os gastos diários em restaurantes e pensões.  

Uma das participantes, Ana Cláudia disse que se cobrar mais o pessoal não paga, 

“meninos estão cobrando de 10 a 15$ perdendo pontos fixos (esquinas ou lugares estratégicos 

com visibilidade onde os motoboys “fazem o ponto”, se situam para esperar pelas entregas) por 

causa da taxa [de entrega]”. A Rose então respondeu que acha pouco. Faby respondeu que: 

“Aqui onde moro é 60 a diária (valor fixo que se ganha pelo dia trabalhado, variando a carga 

horária combinada) mais taxa de 3, 5, 7,10”36.    

Mesmo ao tratar do universo de roupas femininas, permeado em sua maioria por 

mulheres no meu campo, os resultados da pesquisa demonstraram que estes fenômenos são 

 
36 Os valores das taxas de entrega estão inclusos ao preço do produto. A taxa de entrega também é paga pelo 

cliente. Por exemplo, se o preço de um produto é R$10 e a taxa R$5, o valor final da compra será de 15$). 
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atravessados diretamente pela desigualdade de gênero, uma vez que os vendedores 

entrevistados não apresentaram as mesmas demandas e questões (COUTO, 2019).  

No caso das entregadoras ou motogirls, mesmo que não as mesmas, muitas 

especificidades também se aplicam. A questão do horário de transitar para a realização das 

entregas (a maioria das interlocutoras não realizam entregas a partir das 19h). Elas relatam que 

existe um estereótipo no trânsito, da mulher “estressada” ou “descontrolada”, além do 

estereótipo ainda mais naturalizado de que “mulher não sabe dirigir”, ou se sabe, “não tão bem 

quanto os homens”. 

As bags em sua maioria estão cheias para “valer a pena a viagem”, para que as motogirls 

não precisem voltar às lojas para buscar mais entregas. Soma- se a isso a dificuldade de se 

encontrar banheiros públicos ou de outros estabelecimentos comerciais na pandemia, onde elas 

só podem ir ao banheiro nas lojas, ao terminar o trajeto de entrega, após longas horas de serviço 

são questões recorrentes que envolvem a dimensão de gênero neste objeto de estudo. 

Figura 58: Foto de capa do grupo Mulheres de Moto Brasil 

 

Fonte: Facebook 
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Figura 59: Imagem do grupo do Facebook Mulher de Moto é outro nível. 

 

Fonte: Facebook. 
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Figura 60: Postagem do Facebook do grupo Mulheres de Moto Brasil. 
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Fonte: Facebook, Grupo Mulheres de Moto Brasil 

O que estas imagens podem revelar são concepções contrastantes entre si, simbolizadas 

pelo lugar “tradicional” da mulher, a garupa, e a tomada de autonomia exercida através do 

controle do guidão, para ir onde se quer, fazer o que se quer, seja trabalho, lazer ou quaisquer 

outras atividades. 

É emblemático o contraponto entre a mulher “escudeira”, apoiadora e ajudadora, que dá 

suporte aos que pilotam, na posição de liderança, porque pode servir como extensão da visão 

do lugar da mulher em outros espaços, como a casa, diante de pontos de vista distintos.  

É possível contrastar aqui as situações de mobilidade de acordo com gênero: a 

mobilidade do guidão ocupada por um homem, a imobilidade da garupa ocupada por uma 

mulher. Ou ainda a mobilidade da moto versus a imobilidade de estar em casa, a imobilidade 

de “estar preso em casa” desempregado, e a liberdade de ter dinheiro para encher um tanque e 

poder rodar à vontade. Mesmo ao tratar dos comportamentos das mulheres em cima de uma 

moto, as que pilotam com cuidado, e as que são comparadas à uma característica masculina de 

pilotar com agressividade e fazendo manobras. As que são admiradas por estas características 

“tipicamente masculinas”, mas que servem como “atrativos” para um homem. 

 Nesse sentido, entram em jogo disputas em torno das narrativas que são mobilizadas 

através destas publicações, e que acabam tornando mais complexas visões reducionistas que se 

baseiam em uma posição dualista. 
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Figura 61: Postagens do grupo Mulheres de Moto é outro nível 

 

 

Fonte: Facebook 
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho busquei, através do método etnográfico, apresentar aspectos das 

condições de trabalho das motogirls, bem como os atores presentes nas séries de relações que 

atravessam o cotidiano das mesmas. O método foi utilizado como a melhor forma de evidenciar 

a “relevância dos significados nativos” (GUEDES, 2013, p. 321) sobre suas formas de perceber 

o mundo social e as relações envolvidas. Diante disto, as dificuldades próprias ao trajeto, o que 

lhes é caro e valorizado e as moralidades aliadas aos seus movimentos. 

Nesta abordagem, destacam se os “percursos, trajetórias, linhas, processos e estórias 

que, se entrecruzando e sempre inacabados, respondem pela emergência ou pelo ‘acontecer’” 

(INGOLD, 2011, p. xii apud GUEDES; VIDAL E SOUZA, 2021, p. 15). 

O tema das mobilidades permeia todo o trabalho: a mobilidade própria ao cerne 

profissão, os movimentos das trajetórias de vida e as mudanças que nelas se inserem. Assim 

como a descrição de suas “práticas econômicas” (MOTTA, 2014), a tomada de posição em 

relação aos papéis nas atividades domésticas, a instabilidade dos recursos recebidos 

mensalmente em contraste à fixidez das despesas, entre outros.  

As imagens e printscreens serviram como forma de registro e suporte para buscar 

dimensionar como é vivido o contexto de uma motogirl em suas práticas cotidianas. Os 

rendimentos diários, a temperatura a ser enfrentada naquele dia, o contraste entre quem passa o 

dia molhado pela chuva, e aqueles que podem receber suas refeições secos e confortáveis. O 

tempo e o preparo financeiro para aquisição de um meio de transporte ou dos acessórios e 

ferramentas que auxiliam o trabalho das entregas no dia a dia e protegem as trabalhadoras dos 

riscos e perigos constantes. 

Busquei apresentar através da vida de Gisele, no capítulo 1, como é a vida de uma 

motogirl que desempenha diversas funções. Quais são os aspectos que envolvem uma vida de 

correria em uma pequena cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Busquei ressaltar 

o contraste entre as distintas funções que desempenha, como percebe e é percebida nas relações 

com suas patroas e colegas de trabalho.  

Aliado ao estudo dos aspectos sociais de sua vida, é preciso abordar o espaço onde os 

fenômenos acontecem precisam ser levados em conta. A partir da proposição de Hirata (2010), 

proponho pensar a centralidade da cidade de Rio Bonito nos acontecimentos da vida de Gisele. 
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Com Gisele foi possível pensar os caminhos através dos custos, para assim pensar a tomada de 

atalhos. Mais que pensar localmente, foi necessária uma mudança de perspectiva, ao enxergar 

os espaços urbanos como lócus transformação de estruturas materiais de produção, circulação 

e interação. 

Além das dificuldades enfrentadas com as pessoas, as dificuldades de locomoção pelos 

lugares da cidade, a manha de saber onde e como estacionar e os contatos necessários para não 

ser penalizada. Os contatos e conhecimento como possibilidade de novas oportunidades de 

trabalho. As relações de Gisele com as pessoas e com o lugar marcadas pelos usos das coisas, 

o cuidado com as motos, o uso de cada uma delas para atividades específicas e os circuitos que 

se formam com isso. A busca dos circuitos aos finais de semana para o lazer como exercício 

dessa liberdade e como resistência às pressões sofridas durante a semana nos trabalhos. 

Como se dão as ajudas mútuas nas relações de trabalho, o fazer mais do que sua 

obrigação, o deixar de fazer como meio de não comprometer a relação construída ao longo do 

tempo. Os presentes, dinheiros e agrados como marcadores destas relações. 

No capítulo 2 busquei apresentar como se dá a formação de uma boa motogirl a partir 

da vivência e das experiências que formam um caminho. Através da vida de Rose é possível 

perceber como lidar com as incertezas e inseguranças financeiras própria deste trabalho através 

dos usos do dinheiro com as despesas domésticas. Foi possível perceber também a busca de 

bicos e atividades paralelas como complemento da renda. O modo como as despesas são 

organizadas e priorizadas, os dinheiros e seus usos divididos e marcados, e a constante 

responsabilidade de honrar os compromissos. 

Através desta trajetória, foi possível perceber como a tomada de decisões e a capacidade 

de fazer escolhas é fator crucial na formação de uma pessoa e como evidência de maturidade. 

Esta afirmação nos leva a pensar sobre estratégias de vida (Silva, 1984a), a busca pelo 

equilíbrio e o dar conta. 

No entanto, tais dificuldades são postas em segundo plano em vista das comparações de 

Rose sobre suas trajetórias pessoal e de trabalho. Nestes relatos, busquei demonstrar como, 

para Rose, a liberdade em poder fazer seu horário, não ter patrão “sufocando” ou “gritando na 

cabeça” supera as dificuldades inerentes ao trabalho com entregas. Por último, como essa 

liberdade conquistada possibilita ter anseios e previsões para seu futuro e de sua família. 
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No capítulo 3 busquei traçar a trajetória da piloto, a etapa anterior de se tornar uma 

motogirl. As formas de ingresso no trabalho, muitas vezes através dos contatos e da construção 

de confiança (SANTO, 2015). Como o lugar das coisas (os boletos caseiros, a CNH, a própria 

moto) atuam na percepção das mesmas, e como cada etapa concluída é vista como uma 

conquista a caminho da liberdade. Esta última com significados e percepções múltiplas: a 

liberdade de ter a própria moto, de não depender de outrem para ir onde se quer, a liberdade de 

ter um tanque cheio. 

 A bag que carrega muito mais que os produtos a serem entregues. Elas carregam 

expectativas sobre o rendimento do dia, os pedidos por proteção por parte de si e da família e a 

vontade de sempre estar de volta em casa. Por outro lado, algo a se enfrentar: a guerra e a luta 

contra as intempéries climáticas, os perigos como acidentes e outros “inimigos”. 

No entanto, mesmo com a liberdade própria ao guidão, existem dificuldades para 

aquelas que não aceitam a posição da garupa. Os casos de assédio, de descrédito e de constante 

controle são mais um inimigo a se lutar quando se é motogirl. Adiciona-se a isso necessidade 

de afirmar um saber específico sobre a moto como legitimação de uma identidade 

Se este trabalho pudesse ser resumido em um conceito, creio ter sido aprendizado. O 

aprendizado com as interlocutoras, o aprendizado do fazer pesquisa em contextos adversos. A 

maneira de valorizar os saberes nativos, e a propriedade das mesmas para abordar os aspectos 

inerentes à suas vivências e experiências. A forma como as motogirls aprendem a contornar 

seus obstáculos, sejam eles físicos ou não. A forma como aprendem que devem seguir em 

frente, como valoram o estar parado a algo negativo, a maneira pela qual utilizam metáfora 

próprias a seus universos de atuação para falar sobre a vida de maneira geral. O entendimento 

da vida como caminho, percurso, trajetória. A percepção da dimensão processual na formação 

de suas vidas. 
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