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RESUMO 

ABILIO, C. C. C. “É uma sensação de vácuo...”: Contribuições da Sociologia da 

Mobilidade sobre o uso da bicicleta na cidade de São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado) 

- Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O uso da bicicleta na cidade de São Paulo para fins de deslocamento não é um fenômeno novo 

e muito menos trazido e/ou baseado sobre infraestrutura existente. Ciclistas enfrentam as ruas 

da cidade há mais de 10 anos, e tem tido influências crescentes na participação de políticas 

públicas de mobilidade que concernem a bicicleta. Contudo, fato é que a inclusão da bicicleta 

como peça-chave no desenho de políticas municipais durante os anos de 2012-2016 deu 

visibilidade acadêmica, social, econômica e cultural à bicicleta. Essa emersão deu margem à 

uma onda de novos ciclistas e impactou concretamente o cenário da bicicleta urbana na cidade. 

Essa pesquisa contemplou dois objetivos: o primeiro deles compreender como a bicicleta é 

utilizada pelos diversos atores sociais da cidade, e o impacto disso com relação à estilos de vida, 

sociabilidades, apropriação do espaço urbano, e o aspecto intrinsicamente corporal que 

tangencia essa experiência. O segundo objetivo foi a construção empírica diferenciada de um 

problema de pesquisa contemporâneo norteado pelo Paradigma das Novas Mobilidades e os 

Métodos Móveis, amparado no campo do conhecimento recente da Sociologia da Mobilidade. 

Ao contrário do discurso predominante relacionado à bicicleta, no qual se associa o “novo” 

modal à liberdade, simplicidade, economia, facilidade e praticidade, os resultados encontrados 

apontam que isso é apenas uma faceta da experiência vivida por ciclistas em uma cidade com 

alto índice de desigualdade como São Paulo, circunscrita a um grupo de ciclistas que circulam 

em determinados espaços sociais. Fazendo uso do conceito de motilidade surgido a partir de 

uma visão crítica pautada no Paradigma das Novas Mobilidades, é argumentado que embora a 

bicicleta tenha sido associada nos últimos anos com liberdade e direito à cidade por parte de 

seus usuários, em muitos casos a experiência que se tem da cidade sob essa perspectiva é 

agressiva, desconfortável, perigosa e nociva à saúde. A bicicleta é o instrumento único por meio 

da qual uma parcela empobrecida da população, moradora de regiões periféricas, é capaz de 

acessar trabalho, lazer, bens e serviços da cidade. Por outro lado, moradores de bairros centrais 

usufruem da maior porcentagem da infraestrutura cicloviária existente, e utilizam a bicicleta 

como mais uma modalidade de transporte em seu leque de opções. A pesquisa também 

possibilitou algumas inovações metodológicas, na forma de uma ferramenta desenvolvida para 

a coleta dos dados. Por fim, ao pensar no planejamento de uma política pública que concerne o 

Sistema de Mobilidade Urbana, é necessário pautar a bicicleta como sendo um mais um 

dispositivo inserido dentro de sistema coletivo de transportes que não abarcou a tempo o 

crescimento exponencial da cidade e de sua região metropolitana, tornando-o desconexo, 

obsoleto e à margem das necessidades cotidianas de seus usuários. Para que os benefícios da 

bicicleta possam impactar em grande escala a população da cidade, é essencial que ela seja 

pensada e planejada como um elemento na complexa rede de mobilidade da cidade de São Paulo 



 

 

– em meio a sistemas de transporte sobre trilhos, ônibus, automóveis particulares, e mobilidade 

a pé –, e não apenas como um dispositivo que margeia esse sistema. 

Palavras-chave: mobilidade urbana, bicicleta, Métodos Móveis, Paradigma das Novas 

Mobilidades, sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

ABILIO, C. C. C. “It feels like being pushed in…”: Contributions of Sociology of 

Mobility on bicycle use in the in the city of São Paulo. 2018. Dissertation (Masters) – 

School of Public Health, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The use of the bicycle in the city of São Paulo for purposes of mobility is not a new 

phenomenon, much less brought and/or based on existing infrastructure. Cyclists have faced 

the city streets for more than 10 years, and have had growing influence in the participation of 

public mobility policies concerning cycling. However, the inclusion of cycling as a key element 

in the design of municipal policies during the years 2012-2016 gave academic, social, economic 

and cultural visibility to the bicycle. This emergence gave way to a wave of new cyclists and 

affected the urban bike scene in the city. This research contemplated two objectives: the first 

one was to understand how the bicycle is used by the various social actors of the city, and its 

impact regarding lifestyles, sociabilities, appropriation of urban space, and the intrinsically 

corporal aspect that tangents the cycling experience. The second objective was the 

differentiated empirical construction of a contemporary research problem guided by the New 

Mobilities Paradigm and the Mobile Methods, supported by the recent field of knowledge of 

the Sociology of Mobility. Unlike the predominant discourse related to the bicycle, in which 

the "new" modal is associated with freedom, simplicity, economy, ease, and practicality, the 

results found point out that this is only one facet of the experience of cyclists in a city with a 

high index of inequality as São Paulo, circumscribed to a group of cyclists that circulate in 

certain social spaces. Making use of the concept of motility arising from a critical view based 

on the New Mobilities Paradigm, it is argued that although the bicycle has been associated in 

recent years with freedom and right to the city by its users, in many cases the city experience 

by cycling is aggressive, uncomfortable, dangerous and harmful to health. The bicycle is the 

only instrument through which an impoverished portion of the population, living in peripheral 

regions, is able to access work, leisure, goods, and services of the city. On the other hand, 

residents of central districts enjoy the largest percentage of existing bicycle infrastructure and 

use the bicycle as another mode of transportation in their range of options. The research also 

enabled some methodological innovations, in the form of a tool developed for data collection. 

Finally, when thinking about the planning of a public policy that concerns the Urban Mobility 

System, it is necessary to pinpoint the bicycle as one more device inserted within a collective 

transportation system that did not include the exponential growth of the city and its metropolitan 

region, making it disconnected, obsolete and at the margin of the daily needs of its users. In 

order for the bicycle's benefits to impact the city's population on a large scale, it is essential that 

it be designed and planned as an element adding to the complex mobility network of São Paulo 

– amid transport rail systems, buses, private cars, and walk –, and not simply as a tool that 

serves this systems. 



 

 

Keywords: urban mobility, cycling, Mobile Methods, New Mobilities Paradigm, 

sustainability. 
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1. CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

1.1. A MOBILIDADE URBANA NO BRASIL – DESIGUAL E SEGREGADA 

Ao longo dos últimos anos demandas crescentes por vários tipos de deslocamento e 

mobilidade tem sido facilitadas por custos cada vez mais baixos em transporte e as mais 

variadas tecnologias de informação e comunicação (TIC), tendo como consequência uma 

maior circulação de capital, bens, serviços e pessoas ao redor do mundo. Contudo, essa 

mobilidade em massa acarretou em sérias consequências ambientais e sociais como 

qualidade do ar reduzida, aumento nos níveis de poluição sonora, impactos na camada de 

ozônio, doenças respiratórias e obesidade, assim como um aumento significativos de 

acidentes e mortes anuais decorrentes de forma direta ou indiretamente do trânsito. Esse 

fato também levou a um recorde em emissões de dióxido de carbono advindas 

principalmente da queima de combustíveis fósseis, sendo os transportes terrestres 

responsáveis por 74% das emissões de CO² geradas por este setor apenas no ano de 20101 

(SHELLER; URRY, 2000; URRY, 2007; ZHANG; YAZDANI, 2014). 

A soberania das cidades pelos automóveis é uma realidade compartilhada por muitos 

centros urbanos ao redor do mundo, atingindo principalmente municípios com crescente 

índice populacional e alta taxa de uso de veículos individuais. Carros ocupam em média 

80% dos espaços de trânsito de grandes centros urbanos, apesar de representar apenas 

35% das viagens diárias realizadas por seus moradores (RUBIM; LEITÃO, 2013). Em 

grandes cidades a mobilidade por meio automotivo de uso individual é insustentável por 

conta de inúmeros fatores, como fontes decrescentes de combustíveis fósseis, poluição 

do ar e sonora, conflitos sobre o uso do espaço urbano e impactos no aquecimento global, 

além de conflitos acerca da utilização do espaço público e direito de acesso à cidade. 

Questões energéticas também são significativas: por exemplo, atualmente 50% dos 

produtos do petróleo produzidos são destinados à gasolina e outros combustíveis para 

tecnologias de transportes ao redor do mundo. Mesmo considerando-se a tendência do 

uso de veículos elétricos a viabilidade da circulação urbana permanece comprometida 

                                                           
1 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012-International-Energie-Agency-

CO2-from-fossil-fuel-combustion-ed-2012-PART-III.pdf 

Acesso em janeiro de 2018.  

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012-International-Energie-Agency-CO2-from-fossil-fuel-combustion-ed-2012-PART-III.pdf
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2012-International-Energie-Agency-CO2-from-fossil-fuel-combustion-ed-2012-PART-III.pdf
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considerando o número de veículos em circulação (INSTITUTE FOR MOBILITY 

RESEARCH, 2013; REDDY; BALACHANDRA, 2012).  

A presença exacerbada do automóvel de uso individual nas cidades, ainda deve ser 

considerada em seu impacto financeiro, tanto com o custo com cuidados médicos por 

acidentes e doenças respiratórias, quanto com o tempo gasto em congestionamentos. Em 

2010, o Brasil teve um prejuízo financeiro de 2,6% do PIB, o equivalente a R$99 bilhões 

de reais, por conta do tempo que os trabalhadores levavam no trajeto de suas casas ao 

trabalho. Em contrapartida, foram muitos os incentivos financeiros para fomentar o 

mercado automobilístico no Brasil, desde taxas e impostos reduzidos ao adquirir um 

automóvel, até preços de gasolina mais baixos que os de tarifas de ônibus, em alguns 

períodos localizados (RUBIM; LEITÃO, 2013; VIANNA; YOUNG, 2015). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é definido pela Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, como sendo “o conjunto organizado e coordenado dos 

modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de 

pessoas e cargas no território do Município” (BRASIL, 2012). Descreve ainda que são 

considerados modais de transporte urbano os tipos motorizados e não-motorizados, 

públicos ou privados, coletivos ou individuais, englobando nessas categorias automóveis 

particulares, ônibus municipais, trens, metrôs, taxis, bicicletas e o deslocamento a pé 

como tendo a mesma prioridade como modalidade de transporte na cidade. 

Contudo, desde a preferência pelo transporte rodoviário e a construção de rodovias 

em grande escala pelo Brasil, após a Constituição de 1934, e, posteriormente, a introdução 

de indústrias automobilísticas de grande escala no país, na década de 50 do século 

passado, assim como as políticas de incentivo ao uso e propriedade de veículos 

automotores – como o carro e a motocicleta – tiveram como consequência um dos 

principais desafios atuais a serem enfrentados no campo da mobilidade urbana. 

Decorrentes dessa configuração histórica, as expansões de áreas urbanas foram pautadas 

em um desenho de mobilidade “carrocêntrico”, causando um esquecimento e  

sucateamento de outros modais (RUBIM; LEITÃO, 2013; ZANDONADE; MORETTI, 

2012). 

A mobilidade “carrocêntrica” prejudica demasiadamente o sistema de transporte 

público, ônibus, bonde, e VLT da cidade, causando impactos negativos no 
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congestionamento das ruas e, consequentemente, piorando a condição dos usuários de 

transporte público, por aumentar o tempo em trânsito e disputar o espaço para a 

circulação. Para a busca de um modelo de mobilidade sustentável, faz-se necessário a 

ampliação e melhorias no serviço, almejando a atratividade do sistema público de 

transporte sobre o uso do automóvel particular, visando alcançar uma sustentabilidade 

ambiental, econômica e social da cidade. (JAIN; SHARMA; SUBRAMANIAN, 2012; 

REDDY; BALACHANDRA, 2012; SCARINGELLA, 2001). 

Uma pesquisa2 de satisfação realizada em 2014 com usuários do Metrô constatou que 

aproximadamente metade dos usuários entrevistados consideram o metrô muito aquém 

de satisfazer suas necessidades de locomoção diárias, sendo o conforto das viagens 

avaliado como péssimo – considerando o fator de satisfação geral de 0 a 10, o escore total 

foi de 3,4. Similarmente, a satisfação de usuários do sistema de trens da região 

metropolitana, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) com o serviço 

prestado é de 40%, em dados também de 20143. 

O tema da mobilidade urbana na cidade de São Paulo sempre foi, historicamente, 

uma demanda presente no cerne das reivindicações populares e sociais, mas vem tomando 

lugar de destaque em discussões durante os últimos anos. As grandes manifestações de 

Junho de 2013, que posteriormente tomaram proporções extraordinárias e se alastraram 

pelo Brasil, tiveram sua origem em manifestações por melhor qualidade de serviço e pela 

tarifa zero para o transporte público (CHAUI, 2013). Os aumentos das tarifas de ônibus, 

metrôs e trens na cidade são recebidos com muitos protestos4 dos usuários, e são 

novamente questionadas e colocadas em pauta as péssimas condições do transporte e o 

preço não condizente com a qualidade e cobertura do serviço. 

                                                           
2  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1672207-transporte-em-sao-paulo-tem-sua-

pior-avaliacao-em-uma-decada.shtml 

Acesso em julho de 2016. 

 
3 Idem.  

 
4 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/01/sp-tem-3-ato-contra-aumento-das-tarifas-de-

transporte-nesta-quinta.html 

Acesso em julho de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1672207-transporte-em-sao-paulo-tem-sua-pior-avaliacao-em-uma-decada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1672207-transporte-em-sao-paulo-tem-sua-pior-avaliacao-em-uma-decada.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/01/sp-tem-3-ato-contra-aumento-das-tarifas-de-transporte-nesta-quinta.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/01/sp-tem-3-ato-contra-aumento-das-tarifas-de-transporte-nesta-quinta.html
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A disparidade entre a qualidade dos serviços ofertados pelo sistema de transporte 

público e o preço da tarifa, com trens e estações cotidianamente superlotadas em horários 

de pico no começo e fim do dia, escândalos políticos de desvio de verba para construção 

de novas estações, casos de assédios sexuais cada vez mais frequentes, má cobertura da 

rede para as partes periféricas da cidade e falhas frequentes de funcionamento dos trens, 

causam uma insatisfação geral dos usuários do sistema de transportes da cidade. 

Importante também reconhecer que para além da relação serviço ofertado e custos, a 

ausência de cuidados com o público, conforto na infraestrutura e nos veículos oferecidos 

aos usuários, higienização precária, horários imprecisos, maior número de usuários 

considerando o espaço ofertado, estética, entre outros aspectos, tem demostrado um 

problema crônico e de grande sofrimento para aqueles que dependem do serviço prestados 

pelas concessionárias, contratadas pelos órgão públicos.  

Outro fator entre os motivos para a crise do sistema de mobilidade paulistano é a 

dificuldade do planejamento urbano de acolher e expandir uma rede que possibilite 

responder a rápida expansão da mancha urbana, talvez evitando priorizar grandes obras, 

as quais necessitam de significativo investimento capital, e promovendo outras maneiras 

de uso da infraestrutura viária já existente, de modo a incentivar a pluralidade de modais. 

Frente a um problema demasiadamente complexo como este, com dimensões 

econômicas, políticas, sociais e tecnológicas, entre outras, é necessário ir além da gestão 

departamentalista do tráfego ou do transporte público, e considerar que a mobilidade 

urbana é vital no bem estar e segurança social de seus habitantes, buscando confluir as 

várias dimensões do poder público em sua melhoria. Essa tentativa de unificação da 

gestão foi vista pela primeira vez apenas recentemente na cidade de São Paulo, sob a 

gestão do então prefeito Fernando Haddad (2013-2017), representante do partido político 

de esquerda Partido dos Trabalhadores (PT) (REQUENA, 2015; SCARINGELLA, 2001). 

Requena (2016), ao analisar o panorama da mobilidade na região metropolitana 

de São Paulo a partir dos dados da Pesquisa Origem e Destino (OD) do Metrô, cujos 

dados mais recentes são de 2007, encontra clara predominância dos deslocamentos viários 

e motorizados, na figura dos ônibus e automóveis individuais. Isso se dá por conta de 

motivos históricos de escolhas para o desenvolvimento e planejamento da cidade, como 

o plano de Avenidas, e o incentivo à indústria automobilística durante o governo Juscelino 

Kubitschek (1956-1961). Contudo, a circulação do carro ocorre em taxas mais altos nos 
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espaços considerados de elite e classe média alta, enquanto os espaços heterogêneos de 

classes médias e baixas e os espaços exclusivos de classes baixas fazem mais viagens 

com os ônibus, como será apresentado a seguir. 

De modo semelhante aos serviços de ônibus, as políticas concernindo o transporte 

sobre trilhos sofreram fortes influências de interesses econômicos e políticos no seu 

desenho e implantação, fazendo com que sua presença seja ineficiente comparada à 

magnitude do serviço ofertado pelos ônibus, mesmo que esse seja realizado de maneira 

precária. O transporte sobre trilhos, presentes na região Metropolitana na forma sistema 

metroviário de São Paulo e o sistemas de trens da CPTM, alcança atualmente apenas 22 

dos 39 municípios da região Metropolitana. Ainda, o número total de viagens realizadas 

tendo como modo principal o sistema metroferroviário nunca alcançou mais de 8% das 

viagens diárias totais, o que indica clara predominância do transporte viário como escolha 

para os deslocamentos diários (REQUENA, 2016). 

Ao analisar padrões de segregação residencial na região metropolitana de São 

Paulo, Marques (2016) identificou algumas especificidades relacionadas à renda e o 

caráter exclusivista dos espaços das elites, enquanto classes médias e inferiores convivem 

em espaços mais heterogêneos. Na Figura 1 é possível observar o padrão de mudança dos 

anos de 2000 a 2010, onde as marcações indicam a expansão da mancha da elite do centro 

expandido, maior popularização da região do centro histórico, e os espaços de 

condomínios fechados concomitantes com os espaços de trabalhadores, o que aumenta 

ainda mais a disparidade presente. Aponta ainda que os espaços ocupados pelas elites são 

caracterizados por população de renda muito alta, proprietários e profissionais com 

escolaridade elevada e acesso à infraestrutura quase completa, enquanto que aqueles 

ocupados pelos trabalhadores manuais apresentam índices abaixo da média.  



6 
 

Figura 1: Distribuição dos grupos socioeconômicos – RMSP, 2010.

 

Fonte: MARQUES, E., 2016. In: Os espaços sociais da metrópole nos 2000. 

Como pode-se perceber na Figura 1 e também a partir de dados acerca das 

preferências de locais para prestação de serviço por parte dos operadores de ônibus, as 

regiões mais periféricas são pouquíssimo contempladas com infraestrutura para a 

circulação por ambas as modalidades de transporte coletivo, e esta é pontualmente a 

localização residencial da maioria dos grupos socioeconômicos mais baixos. Ao 

considerarmos que grande parte da população oriunda de bairros periféricos deve se 

dirigir em direção à regiões centrais para acesso a bens, serviços e ao mercado de trabalho, 

concentrados em maior proporção na região central da cidade, percebe-se claramente a 

desigualdade presente no sistema de mobilidade, que atua como mantenedor e 

perpetuador dessas diferenças. 
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Figura 2: Razão local entre a proporção de viagens individuais e coletivas – RMSP, 2007

Fonte: REQUENA, C., 2016. In: A mobilidade paulistana: viária e desigual. 

A Figura 2 se refere à predominância de viagens coletivas ou individuais dentro 

de cada uma das zonas OD, assim como as linhas de transporte sobre trilhos e as principais 

estruturas viárias da metrópole. Em cinza escuro, pode-se notar que as regiões em que há 

predominância do uso do transporte individual sobre o coletivo estão concentradas no 

centro expandido e no começo das zonas leste e norte da capital, assim como no ABC, 

nas regiões centrais de alguns municípios e no extremo leste da região metropolitana. No 

local de concentração de infraestrutura adequada, localizada de modo mais focalizado na 

região central da capital, percebe-se um número maior de viagens sendo realizada pelo 

modo coletivo.  

Sendo assim, pode-se fazer uma associação entre os espaços das classes com 

maior poder aquisitivo econômico e o acesso às infraestruturas de transporte de forma 

mais concentrada na região central da capital. Outros focos de uso do automóvel 

individual coincidem, ainda, com os espaços das elites nos condomínios murados nas 

áreas periféricas na cidade. Contudo, esse tipo de ocupação do espaço acarreta em 

desequilíbrios significativos ao considerar o uso generalizado do carro na região 

metropolitana, como a proporção desigual entre o número de passageiros transportados e 

o espaço ocupado na via, assim como o tempo médio das viagens realizadas por modais 
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coletivos demorar quase o dobro das viagens individuais (REQUENA, 2016; 

ZANDONADE; MORETTI, 2012). 

 

1.2. AS BICICLETAS NA HISTÓRIA DE SÃO PAULO 

Frente a esse cenário a partir da qual é atuada a mobilidade urbana na cidade, a 

bicicleta como um dispositivo não foi figura de destaque como um modal de transporte. 

Contudo, sua inserção na sociedade e nos hábitos brasileiros são datados do século 

passado, a partir da qual ela foi sendo foco progressivo de políticas públicas de 

mobilidade no país.  

 Originária de cidades europeias, a bicicleta passou por diversas modificações 

durante o sec. XIX até tornar-se o que hoje é reconhecido como uma bicicleta. Após seu 

aperfeiçoamento e produção em larga escala, passou a se destacar por conta da sua 

versatilidade – poderia ser utilizada tanto para encurtar significativamente o tempo de 

trajetos, quanto para o lazer, ou para práticas esportivas – e acessibilidade. A bicicleta 

ainda influenciou largamente a autonomia das mulheres com relação aos próprios 

deslocamentos, e teve impactos sobre os vestuários utilizados na época, para que estes 

pudessem acomodar a bicicleta e o pedalar (ARONSON, 1952; SOUZA, 2016). 

 Inicialmente, a bicicleta era fortemente associada à modernidade, elegância e 

urbanidade de seus usuários, e foi amplamente adotada na cultura e na paisagem urbana 

de diversos países europeus – como Holanda, Alemanha, Espanha, Suécia, França – e 

alguns asiáticos, como o Japão e a China. Nesses países as bicicletas são também 

protagonistas de práticas esportivas e campeonatos, além de serem utilizadas para lazer e 

transporte. No final do século XIX, são construídas as primeiras ciclovias, na França, e 

os primeiros velódromos, localizados na França e Inglaterra (SOUZA, 2016). 

 Em pesquisa relatando o uso da bicicleta ao longo da história da cidade de São 

Paulo, Souza (2016) aponta que as bicicletas chegaram ao Brasil na segunda metade do 

século XIX trazidas por imigrantes europeus que vieram a trabalho para cidades como 

Paraná e Santa Catarina. Posteriormente, foram também trazidas pela elite burguesa 

carioca e paulistana para suas respectivas cidades, que frequentemente viajava à Europa 

e se inspirava em estilos de vida desses países. A partir daí, foi popularizada nos âmbitos 
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esportivos e de lazer, com a criação de publicações especializadas, e a abertura de 

mercados econômicos relacionados à compra, troca e manutenção de bicicletas. Em 1948, 

as duas primeiras e mais conhecidas fábricas de bicicleta brasileiras, a Caloi e a Monark, 

foram inauguradas na cidade de São Paulo. Isso tornou a bicicleta mais acessível a outras 

classes sociais por conta das facilidades de um mercado nacional de peças e modelos, o 

que barateava os custos de produção e manutenção (GUTH, 2016; SOUZA, 2016). 

 Deu-se, em São Paulo, a criação de espaços de socialização ao redor da bicicleta 

como prática esportiva, como o Velódromo, localizado na Rua da Consolação, e diversos 

clubes. Esses espaços eram frequentados pelas elites da cidade, que circulavam com 

bicicletas importadas. Contudo, alguns anos após sua chegada no Brasil, a bicicleta já 

estava sendo utilizada para além dos velódromos e pistas e tomou as ruas da cidade como 

uma forma de transporte urbano (SOUZA, 2016). 

 No Brasil, o entusiasmo da bicicleta como manifestação esportiva deu lugar ao 

favoritismo pelo futebol e corridas automobilísticas, que viriam a se tornar a expressão 

esportiva do país. Sendo assim, a bicicleta passa a ocupar um lugar de menor destaque na 

mídia e no cotidiano paulistano, passando a ser utilizada como transporte de pequenas 

cargas, pessoas, e como forma de exercício físico. Durante essa época, começo do século 

XX, o automóvel foi adotado pela elite paulistana e tomou lugar de destaque nas políticas 

públicas urbanas, também desenhadas pela e para as elites, e foram realizados amplos 

investimentos viários nas regiões centrais da cidade (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011; 

SOUZA, 2016). 

Progressivamente foram sendo deixados de fora das políticas públicas de 

planejamento municipal os pedestres, ciclistas e o transporte público, em prol de 

investimentos significativos em vias exclusivas para a circulação de automóveis. Esse 

cenário culminou no Plano de Avenidas, iniciado durante a gestão municipal de Prestes 

Maia (1938-1945), que teve profundos impactos na paisagem urbana e consolidou São 

Paulo como a capital do automóvel, ajudando também a firmar a imagem do status e 

prestígio social relacionado ao carro. (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011; SOUZA, 2016). 

 Frente a esse cenário, o uso da bicicleta como meio de transporte começa a se 

popularizar por conta da falência do sistema de transporte público e como uma maneira 
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de contornar os crescentes tempos de viagem entre os trajetos realizados na capital. Um 

modelo de bicicleta em particular, a Barra Circular, lançada pela Monark nos anos 60, foi 

posteriormente apontado como sendo o principal influenciador da adoção da bicicleta em 

larga escala por parte de trabalhadores. A Barra Circular é um modelo popular, 

financeiramente mais acessível que outras bicicletas da época, e possui dentro do quadro 

um aro de metal que reforça a sua estrutura, a qual deve seu nome e que proporciona uma 

robustez maior à toda a estrutura. Conta ainda com um bagageiro embutido, o que a torna 

versátil para o deslocamento de pequenas e médias cargas, e passageiros. Esse modelo de 

bicicleta, assim como seu competidor, a Barra Forte da Caloi, lançada na mesma época e 

seguindo características semelhantes, é ainda hoje muito difundido entre regiões 

periféricas da cidade e é amplamente utilizado por entregadores e vendedores (GUTH, 

2016; SOUZA, 2016). 

Figura 3: Na esquerda, bicicleta Barra Reta, da Caloi; na direta, bicicleta Barra Circular, 

comercializada pela Monark. Nota-se o quadro reforçado e bagageiro em ambos os modelos. 

Fonte: Montagem elaborada pela autora, 2018. 

 Ao mesmo tempo em que a bicicleta era associada com a classe trabalhadora como 

modal de transporte, durante a década de 70, uma séria de campanhas publicitárias por 

parte da Caloi tivera forte influência em pautar a bicicleta como um objeto de lazer da 

classe média. A criação de modelos casuais, para utilização aos finais de semana, e a 

inauguração de uma linha infantil de bicicletas, direcionou o consumo desse objeto como 

um brinquedo para passeio, e marcou a infância de crianças dessa época (SOUZA, 2016). 
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Figura 4: Propaganda da bicicleta infantil Monareta 67, da Monark, de 1966.

 

Fonte: Disponível no blog “Propagandas de Gibi5”. 

                                                           
5 https://propagandasdegibi.wordpress.com/tag/1966/. Acesso em janeiro de 2018. 

https://propagandasdegibi.wordpress.com/tag/1966/
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 O cenário de consumo e cultura da bicicleta segue pautado por essa segregação e 

imagem, de transporte para os mais pobres e lazer e diversão para classes mais altas, até 

o final dos anos 70 e o começo da década de 80, onde é então marcado por uma mudança 

significativa. A flexibilização dos usos do corpo, a geração do corpo saudável e sarado, e 

os questionamentos a respeito de práticas do tempo livre que se deram em meio a agitação 

da década de 70 tiveram como consequência a formação de novas tribos urbanas e a busca 

por novas práticas esportivas. Entre outros esportes que proliferaram nessa época, como 

o skate e os patins, a prática de BMX – abreviação de Bicycle Bicicross – foi amplamente 

adotada por jovens no Brasil. O BMX é praticado com bicicletas rebaixadas, com rodas 

de tamanho menor, para a realização de manobras (SOUZA, 2016). 

Figura 5: Praticante de BMX realiza manobra na escadaria do Metrô Liberdade, no centro 

de São Paulo. Nota-se a geometria compacta da bicicleta para saltos e manobras.

 

Fonte: Cena de vídeo6 divulgado pela crew Naffita BMX, em seu canal homônimo do YouTube. 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=95jSs3w2a6w.  

Acesso em fevereiro de 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=95jSs3w2a6w
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 Juntamente com a expansão da prática do BMX, com a criação de pistas e 

contando com o incentivo das marcas nacionais de bicicletas, popularizou-se em larga 

escala no Brasil as bicicletas especializadas para trilhas de terra, as Mountain Bikes. 

Ambas essas novas modalidades esportivas centradas na bicicleta foram responsáveis 

pela criação de um cenário nacional de ciclismo, com provas disputadas 

internacionalmente, equipes esportivas profissionais, associações, revistas e bicicletarias 

especializadas, e a criação de grupos amadores para a prática e difusão do ciclismo como 

prática urbana. Por conta da fácil utilização das Mountain Bikes em ruas asfaltadas, 

muitos grupos de ciclismo urbano que marcaram a cena em São Paulo se estabeleceram 

durante essa época, como o Night Bikers, de 1988, e o Saia na Noite, de 1992 (GUTH, 

2016; SOUZA, 2016). 

Figura 6: Membros do Night Bikers pedem implementação da Lei Municipal 10.907/90, que 

dispõe sobre espaços para ciclovias no município de São Paulo, no começo dos anos 90. 

 

Fonte: Divulgada em vídeo7 do canal no YouTube ‘Bike É Legal’. 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=QHUK6NGYPWU 

Acesso em fevereiro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHUK6NGYPWU
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 O mercado de bicicletas brasileiro, contudo, teve em sua história uma 

desigualdade de gêneros bastante demarcada. Um dos primeiros modelos femininos de 

bicicleta, no Brasil, foi lançado quase 40 anos após o estabelecimento das primeiras 

fábricas nacionais de bicicleta, em 1975 pela Caloi. Comercializada como Caloi Ceci, o 

modelo contava com uma cesta dianteira e barra central rebaixada, assim como uma 

geometria mais leve e fina, características que atrairiam o público feminino e a tornaram 

um sucesso de vendas. Direcionado à mulheres contemporâneas, a Caloi Ceci possuía um 

forte apelo à delicadeza e ao bom gosto, como indicado por seu slogan: “ande na moda 

com Caloi Ceci”.  

 O impacto do lançamento tardio de um modelo feminino de bicicletas, assim como 

a associação de valores de gênero ao ato de andar de bicicleta – considerado uma 

brincadeira masculina por conta do risco de quedas e machucados, que não tinham espaço 

no corpo feminino – continua a impactar mulheres ciclistas até os dias atuais. Uma dos 

motivos para diferença entre o número de ciclistas homens e mulheres é o fato de que 

mulheres não aprenderam a andar de bicicleta na infância por conta do desconforto e 

dificuldade de uso dos modelos masculinos, mais altos e robustos. 
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Figura 7: Propaganda do primeiro modelo feminino de bicicletas, Caloi Ceci, de 1980. 

 

Fonte: Cena de vídeo8 de campanha publicitária para a Caloi Ceci, divulgado pela Caloi em seu 

canal no YouTube. 

 Com a criação de novos grupos de ciclismo nas cidades brasileiras e o impulso do 

cicloativismo, a presença constante e crescente da bicicleta nas vias culmina, em 1997, 

na inclusão da bicicleta como um veículo não-motorizado no Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB. Como tal, permite que seu condutor circule nas vias em meio ao tráfego 

geral e tenha prioridade com relação a veículos motorizados por conta de sua 

vulnerabilidade física. Contudo, algumas críticas são apontadas, como o fato de a 

legislação não prever o treinamento dos condutores de veículos motorizados, como 

carros, caminhões e ônibus, para a presença de bicicletas nas vias, assim como não prevê 

normativa de comportamentos de condução para o ciclista, o que pode potencializar 

acidentes em situações inesperadas (MALATESTA, 2014). 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=GQDWrkdPvjU 

Acesso em fevereiro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=GQDWrkdPvjU
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 Posterior a isso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012) prioriza os 

investimentos e norteia o desenvolvimento de políticas públicas em modais ativos de 

deslocamento, e exige a criação de um Plano Municipal de Mobilidade Urbana em 

cidades com mais de 20 milhões de habitantes (GUTH, 2016). Em São Paulo, o Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana mais recente, datado de 2015, teve importantes 

impactos nas políticas públicas cicloviárias, como será aprofundado na próxima sessão.  

Contudo, em São Paulo a bicicleta já havia sido contemplada como modal pelo 

primeiro plano cicloviário a nível municipal em 1981, no qual foi elaborado um projeto 

de ligação entre os dois polos mais significativos do ciclismo na cidade à época, a Cidade 

Universitária e o Parque do Ibirapuera. Nessa mesma ocasião, a CET elaborou um plano 

de ciclovias em escala municipal baseado na disponibilidade de avenidas de acomodarem 

bicicletas em seus canteiros centrais – por conta da inexistência de dados de uso e 

demanda da bicicleta, que passariam a ser registrados pelas Pesquisas OD futuras – 

denominado de Sistemas Cicloviários Setoriais.  Embora o projeto nunca viesse a ser 

concretizado, muitas das ciclovias delimitadas pelo estudo foram construídas 

posteriormente sem alterações, o que comprova sua elevada qualidade técnica9 

(MALATESTA, 2014).  

 Historicamente, representantes da sociedade civil organizada impactaram 

significativamente o avanço das políticas públicas cicloviárias, como apontado por 

Malatesta (2014) e Souza (2016). Em 2005 foi criado o Grupo de Trabalho (GT) Bicicleta 

junto à CET, formado por representantes do poder público estadual, municipal e membros 

da sociedade civil. O GT foi responsável pela produção de um documento com o 

planejamento de uma infraestrutura cicloviária de 104,8 km, embora poucos quilômetros 

viessem a ser implementados. Em 2015 foi instituído dentro do Conselho Municipal de 

Transporte e Trânsito (CMTT) a Câmara Temática da Bicicleta10, CTB, que contém 

                                                           

9 Para um detalhamento crítico e aprofundado acerca da legislação concernindo a bicicleta em 

níveis municipais, estaduais e federais, ver Malatesta (2014).  

 
10http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/participacao_social/conselhos_e

_orgaos_colegiados/conselho_1/index.php?p=215736.  

Acesso em janeiro de 2018. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/index.php?p=215736
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/conselho_1/index.php?p=215736
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representantes regionais de cada uma das macrorregiões da cidade, assim como 

representantes indicados por associações de cicloativismo de São Paulo e representantes 

da prefeitura e CET. Originalmente criado para discutir a implementação do plano 

cicloviário de 400km com a opinião e participação ativa dos ciclistas que conheciam as 

especificidades de suas regiões, o grupo segue atualmente como um local de discussão 

sobre futuras políticas cicloviárias e assuntos de interesse geral, como campanhas de 

educação no trânsito, disputas sobre retiradas de ciclovias, e implementação de 

bicicletários. 

 Desse modo, durante 1997 a 2007, as viagens por bicicleta aumentaram em 200% 

na Região Metropolitana de São Paulo, ainda que não representem ao todo 1% das 

escolhas de modal – são o equivalente a 0,8% do total de viagens da Região Metropolitana 

e 0,6% das viagens do município. Foram impulsionadas principalmente pela falta de 

acesso ao sistema público de transportes, seja por conta dos altos valores da tarifa ou da 

falta de cobertura em toda mancha urbana, assim como pelos crescentes índices de 

congestionamento e o tempo gasto no trânsito. Sua praticidade de uso e mobilidade 

também contribui para sua adoção como meio de transporte, principalmente levando em 

conta gastos com estacionamento, documentação e combustível quando comparados à 

veículos. (MALATESTA, 2014; SÁ et al., 2016; SOUZA, 2016). 

Contudo, a partir de 2012 nota-se uma importante modificação no padrão de 

consumo e uso de bicicletas. Além de uma queda no número total de ciclistas da cidade, 

observou-se um aumento do consumo de bicicletas da camada 25% mais rica da 

população, ao mesmo tempo em que se observa um declínio de uso dos 25% mais pobres. 

Sá et al (2016) argumenta que a diminuição do consumo de bicicletas pelas camadas mais 

empobrecidas da população pode estar relacionada com políticas de incentivo à compra 

de veículos motorizados, como automóveis e motocicletas, lançadas pelo poder público a 

fim de combater a crise interna do país durante os anos de 2007 e 2012. Como indicado 

anteriormente, as altas distâncias percorridas por trabalhadores moradores de regiões 

periféricas também contribui para a utilização de carros e motos por aqueles que podem 

acessar esses meios.  

Essa inversão do padrão de consumo no mercado de bicicletas deu margem à 

criação e difusão de grupos de treinamento de ciclismo focados em performance, 
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consumidores de peças e equipamentos importados e adeptos à uma outra lógica de 

consumo do espaço urbano a partir da bicicleta. Concomitantemente, a organização e uso 

da cidade por parte de ciclistas moradores das periferias segue um padrão de ocupação do 

espaço e de uso dos equipamentos urbanos quase que oposta; enquanto ciclistas 

competitivos se deslocam de carro até os locais próprios para treino e utilizam 

intensivamente a bicicleta durante o período noturno, quando saem do trabalho, os 

ciclistas que utilizam a bicicleta como transporte no dia-a-dia normalmente não a utilizam 

como opção de lazer aos finais de semana, e não costumam participar de grupos de 

ciclismo.  

Em pesquisa realizada em 2015 pela Organização Não Governamental (ONG) 

Ciclocidade – Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo – foi traçado um perfil dos 

usuários de bicicleta na cidade de São Paulo. Em média, o ciclista urbano paulistano 

realiza um trajeto de 10 a 30 minutos, 5 vezes por semana e, em aproximadamente 70% 

dos casos, utiliza a bicicleta como único meio de transporte para a locomoção, não 

realizando integração com outros modais. Aproximadamente 40% da amostra possui 

renda média entre 1 e 3 salários mínimos e pertence à faixa etária abrangendo 25 a 34 

anos. Mais de 85% dos ciclistas abordados são do sexo masculino (CICLOCIDADE, 

2015b).  

 Esses dados são corroborados por outra pesquisa realizada em âmbito nacional 

pela ONG Transporte Ativo (TRANSPORTE ATIVO, 2015). Tal caracterização é de 

extrema importância para a ruptura do estereótipo do ciclista como adolescente ou jovem 

radical, herança do padrão de consumo da bicicleta nos anos 70, e nos permite focar o 

olhar sobre o novo perfil de ciclista que emerge das condições socioculturais atuais, 

principalmente em ambientes urbanos contemporâneos, por conta da atratividade 

econômica da bicicleta em comparação com outros modos de transporte disponíveis.  

 

1.3. UMA MUDANÇA DE PERSPECTIVA – AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

CICLOVIÁRIAS 

 De maneira tardia a cidade de São Paulo busca um enfrentamento do cenário 

decadente relacionado à mobilidade urbana. A gestão municipal do Prefeito Fernando 



19 
 

Haddad (2012-2016) adotou diversas medidas de incentivo à pluralidade de modais de 

transporte na cidade, com enfoque em um modelo de mobilidade sustentável e almejando 

a transformação de São Paulo em uma cidade sustentável – algumas das quais foram 

mantidas na administração do atual Prefeito João Dória (2017-), do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). Foram realizadas, durante sua curta duração como gestor 

da cidade, importantes ações para a melhoria do cenário do transporte público na cidade, 

como a implementação de faixas exclusivas de ônibus nas principais vias da cidade, a 

redução da velocidade máxima para automóveis nas principais vias da cidade, e a 

implementação de estruturas cicloviárias em larga escala, a maior já vista pela cidade. 

 O Plano de Mobilidade do Município de São Paulo, de 2015, propõe “a construção 

de um modelo de mobilidade que priorize o transporte coletivo em detrimento ao 

individual motorizado” (pg. 100), assim como uma posição de “incentivo aos modos não 

motorizados ou mais propriamente à mobilidade ativa (o modo a pé e bicicleta), que 

promovem ganhos ambientais, econômicos, sociais e de saúde” (pg. 100). Em 

consonância com demais políticas, o plano prevê ainda uma meta de aumento do número 

de incentivos ao uso da bicicleta, como criação de bicicletários públicos, e integração da 

bicicleta como modal na utilização de outros equipamentos de transporte, e a 

implementação de uma redistribuição da malha viária em chamadas ruas completas, com 

ênfase em calçadas, ciclovias, e áreas de embarque e desembarque de transporte público 

(SÃO PAULO, 2015).  

 As mudanças realizadas no cenário da cidade buscam desfocar o desenho e a 

funcionalidade da malha urbana de um modelo centrado na mobilidade por carros e 

melhorar as condições para que viagens com outros tipos de modais ocorram, 

principalmente por veículos não motorizados. Ao considerar o pedestre como elemento 

chave da configuração, o desenho urbano deve propiciar uma conectividade de rotas, de 

modo a possibilitar o deslocamento a pé do ponto de origem ao destino, assim como uma 

oferta de estímulo à vida urbana e à ocupação do espaço público, conferindo assim uma 

característica de caminhabilidade sobre o espaço (BARROS; MARTÍNEZ; VIEGAS, 

2015a; RODRIGUES et al., 2014). 

 Esse novo modo de aproximação ao campo de planejamento de transportes está 

plenamente alinhado com o emergente modelo de mobilidade sustentável que está sendo 
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adotado em cidades ao redor do mundo. Algumas das características desse modelo são o 

foco na dimensão social e o desenho urbano centrado nas pessoas ao invés do automóvel, 

a diminuição da velocidade média do trânsito e a ressignificação da rua como um espaço 

e não apenas um local de travessia, como uma estrada, levando em consideração variáveis 

socioculturais e ambientais adicionalmente a apenas eficiência temporal e econômica 

(BANISTER, 2008; GEHL, 2013). 

 O debate em torno de um modelo sustentável de mobilidade teve sua origem na 

crítica ao alto nível de motorização de países desenvolvidos, que foi posteriormente 

espelhado por países em desenvolvimento. Atualmente, abrange questões mais amplas 

que englobam o conceito de desenvolvimento sustentável como a utilização de energia 

renovável e o uso de TIC em sistemas de transportes interligados, assim como a ampliação 

de alternativas ao uso de transportes motorizados, como o caminhar e o uso de bicicletas 

(ZHANG; YAZDANI, 2014).  
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Figura 8: Imagem do Google Street View11 ilustrando a mudança da paisagem urbana da 

Praça Roosevelt, centro de São Paulo, entre os anos de 2010 (superior) e 2014.

  

Fonte: Edição realizada pela URB-I, disponível em http://www.urb-i.com/#!Praça 

Roosevelt/zoom/wmf6k/dataItem-ijf5201h  

 A construção de um espaço mais atrativo para deslocamentos propícios de serem 

realizados através de meios de mobilidade ativa, seja a pé ou com o auxílio de dispositivos 

como patins, skates ou bicicletas, tem grandes impactos na saúde das comunidades, tais 

quais o combate a obesidade e a promoção de exercícios físicos e práticas de 

sociabilidade. Outros benefícios são o aumento da segurança pública, o incentivo ao 

consumo e a economia local, e a transformação da via pública de um local de passagem 

a um local de encontros e trocas entre os cidadãos (FREEMAN et al., 2013; HOEDL; 

TITZE; OJA, 2010). 

                                                           
11 Serviço de imagens ligado ao Google Maps que disponibiliza uma vista panorâmica de ruas 

de mais de 3.000 cidades ao redor do mundo. Pode ser acessado em: 

https://www.google.com/maps/streetview/ 

http://www.urb-i.com/%23!Praça%20Roosevelt/zoom/wmf6k/dataItem-ijf5201h
http://www.urb-i.com/%23!Praça%20Roosevelt/zoom/wmf6k/dataItem-ijf5201h
https://www.google.com/maps/streetview/
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São muitas as melhorias advindas da utilização de bicicletas como uma forma de 

transporte em ambientes urbanos, tendo impactos positivos desde o nível individual dos 

ciclistas, como a redução do tempo gasto no trânsito, o baixo custo de acesso, aumento 

da velocidade média nas regiões centrais da cidade, até repercussões maiores como 

redução de emissão de gases poluentes e ruídos, melhoras na qualidade de saúde da 

população e investimento consideravelmente baixo quando comparado com outros 

modais (HEINEN; VAN WEE; MAAT, 2010). 

 São Paulo conta, em 2018, com 498,3 km de vias com tratamento cicloviário 

permanente, sendo 468 km de ciclovias e ciclofaixas e 30,3 km de ciclorrotas, segundo 

informações de consulta pública da CET12. Além das estruturas permanentes, possui ainda 

120,8 km de ciclofaixas operacionais de lazer, que são abertas aos domingos e feriados. 

Paralelamente houve um aumento do número de bicicletários e paraciclos disponíveis, 

que hoje disponibilizam 6.149 vagas nos bicicletários públicos e 121 paraciclos 

distribuídos próximos aos terminais de transporte público e locais de interesse cultural, 

como shoppings e museus.  

                                                           
12 Consultado em janeiro de 2018. 
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Figura 9: Diferenças entre tipos de estruturas cicloviárias. 

 

Fonte: Departamento de Trânsito do Governo do Rio de Janeiro, 2016. 

Complementando o sistema cicloviário da cidade, parcerias público-privadas 

resultaram em dois programas de compartilhamento de bicicletas na cidade, o BikeSampa 

e o CicloSampa. Financiados por bancos privados, os dois sistemas juntos disponibilizam 

mais de 2.000 bicicletas públicas espalhadas através 292 estações localizadas 

principalmente na região centro-oeste da cidade, que podem ser utilizadas por qualquer 

cidadão cadastrado na plataforma do programa.  

Em ambos os sistemas, para usufruir das bicicletas compartilhadas o usuário deve 

consultar através de aplicativos para smartphone, acesso ao site, ou ligação telefônica 

para o serviço, a localização da estação mais próxima e a quantidade de bicicletas 

disponíveis em cada estação. O acesso ao serviço e o pagamento do mesmo são realizados 

através do Bilhete Único, sistema unificado de tarifação de serviços de transporte da 

cidade, sendo necessário conectar o cartão em um leitor localizado no totem central da 

estrutura e escolher a bicicleta desejada. Em ambos os sistemas os primeiros 30 

(CicloSampa) e 60 minutos (BikeSampa) de utilização da bicicleta são gratuitos, com 
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posterior cobrança de R$5 por hora; as bicicletas são disponibilizadas das 6h às 22h. 

Apesar da tarifação do serviço ser cobrada diretamente sobre os créditos do Bilhete 

Único, a inscrição em ambos em sistemas de compartilhamento requerem o 

cadastramento de um cartão de crédito, o que restringe seu uso para parcela da população. 

Figura 10: Estação de bicicletas compartilhadas do programa BikeSampa, em São Paulo.

Fonte: Foto tirada por Bruno Namorato em 2014 para o blog “Cidades Sem Fronteiras13”.  

Para além das ações governamentais, alguns pequenos e médios negócios também 

abarcaram o novo fluxo de ciclistas pelos bairros da cidade realizando a instalação de 

paraciclos na proximidade de seus comércios e ofertando brindes a clientes que chegam 

de bicicleta. Aliado a esse movimento foi criada a campanha “Bicicleta faz bem ao 

Comércio” pela Ciclocidade, juntamente com a elaboração de um material dirigido a 

donos de negócios que queiram adaptar seu negócio para tornarem-se bike friendly14, e os 

benefícios de tal transformação (CICLOCIDADE, 2015a). 

                                                           
13 http://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/transporte-e-transito/bikes/ 

Acesso em dezembro de 2015.  

 
14 Segundo o site da Cidade de São Paulo, podem ser considerados bike friendly locais “que 

estão equipados para receber bem quem chega pedalando ou contam com serviços específicos 

para esse público”. 

http://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/transporte-e-transito/bikes/
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Figura 11: Mapa da estrutura cicloviária existente, janeiro de 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de informações disponíveis pela CET, 2018.  
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Figura 12: Mapa indicando a localização das estações de bicicletas compartilhadas na cidade de São Paulo.

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de informações disponibilizadas pela CET, 2016. 
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 Em outras cidades com políticas a favor de mobilidade sustentável o uso de bicicletas, 

em particular em prol dos sistemas de bicicleta compartilhada, fizeram com que estes 

deixassem de ser apenas uma inovação experimental na mobilidade urbana de grandes cidades 

para tornar-se uma importante opção de transporte público, sendo usada para cobrir pequenas 

e médias distâncias com um custo financeiro de implementação e uso mais baixo do que de 

outros modais. Frequentemente ciclistas utilizam a bicicleta para se locomover entre o percurso 

das estações de trem e metrô e o local de destino, trajeto que fariam a pé ou de ônibus. 

Consequentemente, o uso de bicicletas como modal contribui para aliviar a demanda de outros 

tipos de transporte público, deixando o fluxo de passageiros mais fluído e causando melhorias 

no sistema de transporte como um todo (MIDGLEY, 2011). 

 Em Londres, após grande mobilização do poder municipal durante os últimos anos para 

a construção de infraestrutura adequada e implantação de um sistema de bicicletas 

compartilhada na cidade, a proporção de carros para bicicleta no centro da cidade caiu de 11 

para 1, em 2000, para 2 carros para cada bicicleta utilizada para acessar o centro, em 2014. 

Estimativas indicam que em alguns anos haverá mais bicicletas do que carros circulando pelo 

centro de Londres, cenário que é espelhado para muitas cidades europeias (GREATER 

LONDON AUTHORITY, 2016).  
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Figura 13: Rua compartilhada no centro da cidade de Assen, na Holanda.

 

Fonte: Imagem divulgada no site “A View From The Cycling Path15”. 

 

1.4.OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista as perspectivas teóricas apresentadas acima, e acionando determinadas 

categorias das áreas de conhecimento da Sociologia, Antropologia Urbana, História, Ciência 

Política e Psicologia Social, o objetivo deste trabalho, originalmente, foi investigar se a 

mobilidade urbana realizada por bicicletas proporciona mudanças na percepção dos espaços da 

cidade, assim como a percepção de outra relação com os espaços percorridos, em virtude das 

características da bicicleta como meio de transporte, sendo facilitadora ou não, de novas 

práticas culturais, de  mobilidade urbana e possibilitadora de experiências sensoriais 

diferenciadas. 

                                                           
15 http://www.aviewfromthecyclepath.com/2014/11/shared-use-paths-create-conflict-and.html.  

Acesso em fevereiro de 2018.  

http://www.aviewfromthecyclepath.com/2014/11/shared-use-paths-create-conflict-and.html
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Contudo, ao longo de sua realização, a pesquisa acabou por focar a utilização da 

bicicleta como um dispositivo ligado à socialização de diversos grupos sociais, e as 

particularidades desses na utilização e apropriação do espaço urbano. Embora a pesquisa 

contemplasse, em seu recorte original, uma ênfase das categorias teóricas de práticas corporais 

e a percepção diferenciada do espaço urbano ligada às percepções sensórias, essas categorias 

foram rearranjadas de modo a dialogar de maneira mais ampla com as outras categorias da 

pesquisa, empíricas e teóricas, que emergiram ao longo da realização da mesma.   

Em sua versão reformulada, essa pesquisa contemplou dois objetivos. O primeiro deles 

passou a ser, após observações de campo iniciais e ajustes de escopo, compreender como a 

bicicleta é utilizada pelos diversos atores sociais da cidade, e o impacto disso com relação aos 

estilos de vida, sociabilidades, apropriação do espaço urbano, e o aspecto intrinsicamente 

corporal que tangencia essa experiência. O segundo objetivo foi a construção empírica 

diferenciada de um problema de pesquisa contemporâneo norteado pelo Paradigma das Novas 

Mobilidades e os Métodos Móveis, amparado no campo do conhecimento recente da 

Sociologia da Mobilidade. 

Segundo Spinney (2009), embora a bicicleta tenha sido tomada como protagonista de 

estudos recentes em diversas áreas do conhecimento, esses estudos costumam ter como ponto 

de partida duas linhas gerais: descobrir a motivação por trás do modo como as pessoas realizam 

jornadas das maneiras como as realizam – afim de acumular mais conhecimentos e poder 

propiciar um incentivo de troca de modal à grupos populacionais -, ou mapear as rotas mais 

utilizadas por ciclistas de um determinado espaço urbano, para que se possa implementar 

infraestrutura adequada. Pesquisas que buscam compreender a experiência imaterial das 

viagens por bicicleta, as características intangíveis e efêmeras, são escassas e podem revelar 

pontos-chave a respeito da dinâmica sócio-cultural-econômica de um determinado lugar. 

Com a exceção de alguns trabalhos16 sendo realizados por colegas das ciências humanas e 

sociais, notadamente na Antropologia Urbana, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia 

Ambiental, Pedagogia e História, a academia de maneira geral não tomou para si a conjuntura 

teórica desse fenômeno contemporâneo, principalmente ao considerarmos sua importância 

                                                           
16 Para conhecimento de algumas das pesquisas aqui mencionadas, ver Souza (2016), César (2010), 

Olekszechen (2016), Hempkemeyer (2016), Malatesta (2014), Harkot (2017), e Sá (2016). 
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social e visibilidade crescente nos últimos anos na cidade de São Paulo, sem mencionarmos a 

miríade de manifestações, hábitos cotidianos e culturais ao redor da bicicleta Brasil a fora.  

O uso da bicicleta ganha cada vez mais centralidade como modal em várias cidades nos 

cinco continentes como política pública de mobilidade, e compreender seu uso, ainda tímido 

na cidade de São Paulo, possibilita captar por meio dessa pratica a produção de novos 

movimentos e conexões no ocupar e viver os micro espaços urbanos.  

Desse modo, espera-se que esse trabalho possa contribuir com o desvelamento sobre as 

diferentes motivações, usos e práticas urbanas que os mais diversos atores sociais possam fazer 

da e pela bicicleta, considerando-a como um instrumento versátil quando aplicada ao contexto 

complexo da mobilidade urbana – particularmente em uma cidade notória por seus problemas 

de congestionamento de trânsito17. 

                                                           
17 http://www.bbc.com/news/magazine-19660765.  

Acesso em novembro de 2017.  

http://www.bbc.com/news/magazine-19660765
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2. DIALOGANDO COM OS AUTORES 

2.1. PARADIGMA DAS NOVAS MOBILIDADES 

A mobilidade vem sendo alvo de estudos em diversas áreas do conhecimento desde 

tempos primórdios, sendo o foco de campos já consolidados atualmente, como Planejamento 

Urbano, Arquitetura, Engenharias, Economia, História, Geografia, Ciências Ambientais, 

Antropologia, Sociologia, entre muitas outras. Indo desde a figura do Flâneur em Baudelaire, 

até o desenvolvimento de veículos autônomos, o tema da mobilidade transpassa a especialidade 

de um único campo e permanece um fenômeno complexo e interdisciplinar que vem sendo 

estudado com particular vigor nos últimos anos  (CRESSWELL, 2010; SHELLER, 2011). 

O renovado fôlego desses estudos vem principalmente do fato de que o mundo está 

mais móvel do que nunca e a escala desse movimento é imensa. Em 2010 quebrou-se a marca 

de 1 bilhão de automóveis no planeta, com uma previsão de 2.5 bilhões em 205018. A recente 

crise migratória acarretou em mais de 1 milhão de refugiados registrados acolhidos apenas no 

ano de 2015, no continente Europeu19. Em 2000, cidadãos percorriam 23 bilhões de km 

globalmente; em 2050 a previsão é que essa figura cresça para 105 bilhões de km (FREIRE-

MEDEIROS; SANTANA PINHO, 2016; SCHAFER; VICTOR, 2000; URRY, 2007). 

Objetos estão igualmente em constante movimento, sendo carregados por esses corpos 

de maneiras clandestinas ou lícitas. Ocorre também o processo de abastecimento dos mais 

variados componentes em localidades globais por parte de grandes indústrias multinacionais, 

que posteriormente resulta em produções just-in-time remessadas para endereços ao redor do 

mundo. Além disso, há ainda os fluxos de trocas ilegais que envolvem outros materiais 

valiosos, como drogas, armas, cigarros, álcool e produtos falsificados, assim como a troca 

corriqueira de produtos ordinários como rádios, celulares, gravadoras, CDs e DVDs, etc. 

(SHELLER; URRY, 2006; URRY, 2007). 

                                                           
18 http://www.greencarreports.com/news/1093560_1-2-billion-vehicles-on-worlds-roads-now-2-

billion-by-2035-report 

Acesso em outubro de 2016. 

 
19 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-

4163-bcd2-a54959b99ed6 

Acesso em outubro de 2016.  

http://www.greencarreports.com/news/1093560_1-2-billion-vehicles-on-worlds-roads-now-2-billion-by-2035-report
http://www.greencarreports.com/news/1093560_1-2-billion-vehicles-on-worlds-roads-now-2-billion-by-2035-report
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6
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 Todo esse movimento de corpos e objetos é extremamente significativo para o meio 

ambiente global, com um terço do total de emissões de dióxido de carbono sendo diretamente 

emitidas por transporte. O transporte é a indústria que tem o crescimento mais rápido como 

fonte de emissão de gases de efeito estufa, devido principalmente ao aumento real e projetado 

do número de automóveis na China e nos Estados Unidos, assim como o aumento rápido de 

viagens por transporte aéreo em todo o mundo. Muitas outras consequências ambientais 

também são decorrentes de um crescimento exacerbado de mobilidades, como qualidade do ar 

reduzida, aumento da poluição sonora e piora da condição olfativa, desgaste da camada de 

ozônio, fragmentação social e as consequências médicas de mortes acidentais e o agravamento 

de doenças como asma e obesidade (HANNAM; SHELLER; URRY, 2006; SHELLER; 

URRY, 2006; URRY, 2007; ZHANG; YAZDANI, 2014).  

Questões de movimento, que vão desde pouca mobilidade até excesso dela, passando 

pela possibilidade de escolha de como e quando mover-se (ou até mesmo a escolha de não nos 

movermos e o direito de permanência), devagar ou rápido, por aviões, carros, trens, barcos ou 

bicicletas, com qual nível de conforto, através de qual trajetória, entre outros aspectos, são 

centrais para a vida cotidiana das pessoas e para o funcionamento de organizações ou o próprio 

estilo de vida atual. Sendo assim, o tema da mobilidade tem um papel central em muitas 

agendas políticas e acadêmicas internacionais (HANNAM; SHELLER; URRY, 2006; 

SHELLER; URRY, 2006; URRY, 2007).  

Como efeito disso, uma chamada “virada da mobilidade” (Mobility Turn, no original 

em inglês) surgiu e está se intensificando nas Ciências Sociais, de modo a transcender a 

dicotomia entre pesquisas de transporte e pesquisas sociais. Ao invés de focar-se no uso 

tradicional da palavra mobilidade no campo da sociologia, que concerne mobilidade social 

entre classes, a virada da mobilidade propõe um novo campo transdisciplinar de pesquisas em 

mobilidades espaciais, sejam elas de pessoas, objetos, símbolos, e agentes humanos e não-

humanos. Alguns autores de diversas áreas prefiguraram essa virada com marcos teóricos 

importantes em suas respectivas áreas, como Simmel (1858-1918), Benjamin (1892-1940), 

Lefebvre (1901-1991), Deleuze (1925-1995), de Certeau (1925-1986), Goffman (1922-1982), 

Castells (1942-), entre outros. Essa ênfase tornou-se mais pronunciada no começo dos anos 90 

com a publicação de trabalhos-chave na sociologia que argumentavam a importância maior da 

mobilidade dentro das sociedades contemporâneas (CRESSWELL, 2010; URRY, 2007).  
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A partir disso, e apoiado na teoria de paradigmas científicos de Thomas Khun, John 

Urry (1946-2016), sociólogo inglês, defende a emergência e estabilização de um novo 

paradigma pós-disciplinar, o chamado Paradigma das Novas Mobilidades (PNM). Para tal, 

argumenta extensamente em sua obra que, através de um olhar que atravessa a mobilidade é 

possível uma ciência social distinta que produz e é produzida por diferentes teorias, métodos, 

perguntas e soluções. Esse paradigma não é apenas substancialmente diferente no sentido de 

que remedia as negligências e omissões dos vários movimentos de pessoas e objetos, mas é 

transformativo das ciências sociais ao permitir outras possibilidades teóricas e metodológicas. 

Permite, então, que o mundo social seja teorizado como um complexo arranjo de práticas 

econômicas, sociais e políticas que envolvem, em maior ou menor grau, algum tipo de 

movimento (HANNAM; SHELLER; URRY, 2006; SHELLER; URRY, 2006; SHELLER, 

2011, 2014). 

Ao defender a emergência de um novo paradigma, Urry tece fortes críticas ao campo 

das Ciências Sociais. Segundo o autor, com a exceção de alguns pesquisadores, as Ciências 

Sociais são historicamente estáticas e “a-móveis” em suas teorias e pesquisas, e não 

examinaram suficientemente o modo como, de forma aprimorada por objetos e tecnologias, as 

pessoas se movimentam e o impacto disso em suas vidas. Há uma minimização da significância 

dessas formas de movimento, incluindo o movimento de imagens e de comunicação, na 

natureza de grupos sociais, vida familiar, trabalho e outras importantes instituições sociais. Por 

fim, falta uma ênfase às estruturas físicas e materiais que possibilitam a ação concreta desses 

movimentos e permanece subjacente a padrões econômicos, políticos e sociais (HANNAM; 

SHELLER; URRY, 2006; SHELLER; URRY, 2006; URRY, 2007).  

Nas palavras do próprio autor: 

“[…] A mobilities paradigm is not just substantively different, in that it 

remedies the neglects and omissions of various movements of people, ideas 

and so on. But it is transformative of social science, authorizing an alternative 

theoretical and methodological landscape […]. It enables the ‘social world’ 

to be theorized as a wide array of economic, social and political practices, 

infrastructures and ideologies, that all involve, entail or curtail various kinds 

of movement of people, or ideas, or information, or objects”. (URRY, 2007, 

pg. 18, ênfase no original).  
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Igualmente importante para a análise de mobilidades e objetos móveis é a apreensão da 

imobilidade, das pausas, e das estruturas fixas que permitem esse movimento. Esses locais de 

atracamento são essenciais para a análise de padrões de movimento, uma vez que são 

compostos de infraestrutura física que favorece a mobilidade de determinados grupos por conta 

de sua acessibilidade e dificulta a capacidade de movimento de outros. Nesta pesquisa, foram 

também analisados locais que contemplassem tais características em relação à bicicleta, como 

bicicletários, paraciclos, pontes de conexão entre a bicicleta e outros modais, como o metrô e 

o trem, entre outros (BUSCHER; URRY, 2009; HANNAM; SHELLER; URRY, 2006; 

SHELLER, 2011; URRY, 2007). 

Dessa forma, os estudos de mobilidades também concernem as infraestruturas imóveis que 

organizam o fluxo intermitente de pessoas, informações e imagens, assim como as fronteiras e 

barreiras que limitam ou direcionam esse movimento. O autor os denomina como lugares de 

atracação (Moorings, no original em inglês), e a relação decorrente das variações entre 

movimento e repouso está no cerne de pesquisas recentes em mobilidade. Tais locais incluem, 

mas não estão limitados a: torres de telefonia móvel, estações de trem, aeroportos, satélites, 

entre outros. A configuração espacial em diferentes regimes econômicos e sob diferentes tipos 

de governança possui implicações sobre a possibilidade de mobilidade, que também devem ser 

analisados (HANNAM; SHELLER; URRY, 2006; URRY, 2007).  

Dessa forma, todo movimento está relacionado intrinsicamente a uma série de estruturas 

fixas e materiais que permitem, por sua vez, o fluxo de algumas coisas. Ao mesmo tempo em 

que essas estruturas facilitam o potencial de movimento de um determinado grupo de pessoas, 

elas também decrescem a mobilidade de outros por mantê-los em lugares desconectados e 

naturalmente mais lentos. A capacidade de mover-se através de lugares, física ou virtualmente, 

pode ser interpretada como indicativo de status e poder, assim como uma expressão de sua 

liberdade de circulação, e em lugares onde a mobilidade é coagida podem ser causados privação 

social e exclusão  (SHELLER, 2011; URRY, 2007). 

É importante ressaltar, também, a natureza inter e transdisciplinar do PNM. Ao tirar o 

foco da mobilidade como um objeto de estudo, Urry (2008) propõe que a mobilidade seja 

encarada como uma perspectiva analítica que permeia as disciplinas e categorias clássicas das 

Ciências Sociais, tais como gênero, classe social, pertencimento, entre outras. Embora nesse 

trabalho o PNM é utilizado pautado sobre uma análise sociológica, por conta dos autores 
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escolhidos para o diálogo teórico20, a utilização do conceito de mobilidade como um campo de 

análise pode ser aplicado nas mais diversas disciplinas – inclusive àquelas que 

costumeiramente lidam com a mobilidade como objeto, tais quais engenharias de tráfego, 

urbanismo, e planejamento.  

Tendo em vista esse olhar diferenciado sobre a mobilidade, Kauffman (2004) apresenta e 

aprofunda o conceito de motilidade, que define como “a capacidade de entidades (i.e. bens, 

informações e pessoas) de serem móveis no espaço geográfico e social, ou o modo como 

entidades acessam e se apropriam da capacidade para mobilidade socioespacial de acordo com 

suas circunstâncias”. A motilidade é baseada em três aspectos: o acesso à possibilidades e 

opções de mobilidade, as competências e habilidades necessárias para tal, e a apropriação 

realizada pelos agentes sociais sobre esses elementos. Todos os três aspectos estão 

fundamentalmente associados à processos sociais, econômicos, culturais e políticos, que estão 

intrinsicamente emaranhados no desenvolvimento histórico das cidades e formam entre si uma 

dinâmica interdependência de estruturas sociais (KAUFMANN; BERGMAN; JOYE, 2004). 

É dentro dessas estruturas que a mobilidade está enraizada, e a partir das quais ela é atuada 

pelos atores sociais. Nesse sentido, a motilidade – que é circunscrita, mas não delimitada por: 

aptidão física, acessibilidade a meios de transporte e comunicações, conhecimento de uso, 

licenças para operar certos tipos de veículos, entre outros aspectos – pode ser considerada como 

um tipo de capital tal como outros constructos das Ciências Sociais, como as noções de capital 

social, humano e cultural de Bourdieu. Assim, o conceito de capital de mobilidade pode ser 

relacionado, e, em certa medida, equivalente a, outros tipos de capital – incluindo aqui o capital 

financeiro (KAUFMANN; BERGMAN; JOYE, 2004). 

Por tratar-se de uma forma de capital enraizado e circunscrito por tempo e espaço 

determinados, a motilidade diferencia indivíduos de diferentes níveis sociais a partir de seus 

níveis de uso e maestria de aspectos espaciais e a articulação desses com outros tipos de capital. 

É importante notar, contudo, que apesar de o capital de mobilidade poder ser intercambiado 

com outros tipos de capital – como, por exemplo, um indivíduo pode pagar mais por uma 

                                                           

20 John Urry (1946-2016), principal autor de referência para esta pesquisa, foi um importante teórico da 

sociologia contemporânea. 

Para mais informações, ver: https://www.socialsciencespace.com/2016/03/the-sociologist-of-mobility-

john-urry-1946-2016/ 

https://www.socialsciencespace.com/2016/03/the-sociologist-of-mobility-john-urry-1946-2016/
https://www.socialsciencespace.com/2016/03/the-sociologist-of-mobility-john-urry-1946-2016/


36 
 

 

moradia em um local com fácil acesso à infraestrutura de transportes – ela não é simplesmente 

definida por eles. Escolhas pessoais acerca de utilizar ou não um determinado transporte, 

restrições de idade – como a idade mínima necessária para ter uma carteira de motorista –, local 

de moradia e poder de compra são todos elementos que impactam diretamente a motilidade 

individual (RÉRAT; LEES, 2011). 

Por conta de sua natureza desbalanceada, o capital de mobilidade é uma das fontes de 

constante reforço e manutenção das desigualdades sociais presentes em uma sociedade. As 

disputas de poder sobre a mobilidade tem ainda uma profunda relação com o espaço urbano, e 

levantam questões como quais mobilidades são desenhadas para quais grupos sociais, assim os 

custos dessas diferentes mobilidades para os diferentes grupos da sociedade. Desse modo, o 

poder exercido por classes mais altas sobre suas próprias mobilidades, em dimensões como a 

velocidade com a qual é permitida circular, o nível de conforto, as práticas sociais e corporais 

relacionadas a ela, e a percepção do espaço que ela possibilita, acabam por ter grandes 

influências culturais e incorporam-se ao imaginário e à ideia de mover-se (JENSEN, 2011). 

Desse modo, a abordagem sistemática e crítica da mobilidade traz luz ao fato de que o 

movimento pode se dar de várias formas, e que a potencialidade de movimento pode ser 

teorizada como uma forma de capital por conta da distribuição desigual de capacidades e 

competências, sejam elas sociais, físicas ou políticas, necessárias para esse movimento. Sheller 

(2014) argumenta ainda que capitais de mobilidade desiguais são “cruciais para o processo de 

globalização e urbanização das cidades, sendo constantemente criadas pela desmobilização e 

remobilização através dos quais acordos temporais e espaciais são feitos” (pg. 9, tradução da 

autora).  

Nesse sentido, a relação entre quais grupos podem permanecer imóveis e quais são 

obrigados a se movimentar, com qual nível de conforto, tempo e custo, transforma-se em uma 

questão de justiça social. Segundo Henry Lefebvre (1968), renomado teórico do urbano, todas 

as pessoas tem garantia do direito à cidade. Essa qualidade inata dos cidadãos não diz respeito 

somente à liberdade individual de acesso aos recursos urbanos, mas também a uma “demanda 

por um acesso transformado e renovado à vida urbana” (LEFEBVRE, 1968, pg. 105). De 

acordo com Harvey, o direito à cidade pode ser definido como “o direito de mudarmos a nós 

mesmos por mudarmos a cidade; [...] de fazermos e refazermos a cidade conforme queremos 

vive-la e experencia-la” (HARVEY, 2003, pg. 939).  
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A necessidade de que a cidade seja um espaço onde e sobre o qual se possa exprimir 

vontades e desejos, e ter a vivência a partir dos nossos sentidos: ouvir a cidade, tocar a cidade, 

vê-la, é uma necessidade humana. Por diversos motivos, o último século de urbanização e o 

modo como foi-se construindo novas cidades levaram a uma vida urbana alienada, na qual não 

se experiência e/ou transforma mais a cidade; do contrário, apenas responde-se a ela como 

estímulo e cria-se uma automatização do urbano (LEFEBVRE, 1962, 1968). 

Neste contexto, espera-se compreender a mobilidade urbana tornando-a intimamente 

ligada ao potencial transformativo dos cidadãos sobre a cidade, sendo um aspecto fundamental 

para a circulação de diferentes pessoas entre diferentes espaços, e a potencial construção 

conjunta de uma cidade verdadeiramente plural que abarque as diferentes significações e 

narrativas sobre o espaço público da cidade.  

 

2.2. DE PERTO E DE DENTRO – UM OLHAR DA ANTROPOLOGIA URBANA  

Ao tratar de dinâmicas urbanas que se desdobram nos arranjos cotidianos da vida social de 

inúmeros indivíduos, foi necessário aproximar o olhar da Antropologia Urbana, com seu 

extenso campo de conhecimento sobre questões urbanas contemporâneas.  

“(...) pode a Antropologia, com os conceitos e métodos de análise forjados 

ao longo de pesquisas em sociedades de pequena escala – cuja forma de 

assentamento não era, precisamente, a cidade – lidar com a complexidade 

dos atuais aglomerados urbanos, em toda sua diversidade? Em segundo 

lugar – e esse é, propriamente, o desafio de fundo – não seria justamente tal 

legado o que dá a seu olhar, de perto e de dentro, determinada acuidade, lá 

onde uma visão de fora e de longe passaria ao largo?”. (MAGNANI, 2016, 

pg. 195). 

Não é raro a caracterização de grandes cidades contemporâneas como locais desordenados 

e caóticos, que cresceram demasiadamente em um curto período de tempo, e por conta disso 

não foi foram acompanhadas de seu ordenamento anterior. Contudo, suas novas proporções e 

fluxos fazem com que emerjam dimensões e dinâmicas não antes observadas, assim como 

promove mudanças nas relações dos atores sociais com os espaços públicos e privados, e 

permite novos arranjos urbanos. Nesse sentido, a antropologia urbana permite uma leitura 

aprofundada de um determinado fenômeno social a partir do olhar próximo aos atores e 
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dinâmicas sociais envolvidas, e a articulação com dimensões de maior escopo, na tentativa de 

uma compreensão holística do fenômeno (MAGNANI, 2016). 

Para isso, essa pesquisa faz uso das categorias delimitadas por Magnani e já bem 

estabelecidas por anos de pesquisas realizadas por alunos de graduação e pós-graduação 

ligados ao Núcleo de Antropologia Urbana (NAU), do Departamento de Antropologia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Segundo o 

próprio autor, se as cidades contemporâneas não apresentam mais uma centralidade ou 

totalidade, é necessário uma tentativa de “estabelecer mediações entre o nível das experiências 

dos atores e o de processos mais abrangentes, e assim reconstituir unidades de análise em busca 

de regularidades” (MAGNANI, 2016, pg. 187).  

É esse o objetivo da família de categorias cunhadas a partir do trabalho de campo 

etnográfico e que surgiram a partir de sua ocorrência empírica. As categorias são o resultado 

da descrição de arranjos nativos de maneira generalizada o suficiente para que possam ser 

elucidativos quando aplicados à situações além das suas originais, de modo a tornar 

reconhecível uma dinâmica. Embora bem delimitadas, as categorias não são excludentes entre 

si, e suas articulações são justamente o que permite a escalabilidade do fenômeno estudado 

dentro do contexto urbano, de modo a identificar os arranjos emergentes de práticas cotidianas 

individuais, e como esses arranjos articulam-se entre si e entre os outros fluxos da cidade 

(MAGNANI, 2002, 2016). 

A primeira delas, o pedaço, refere-se a um espaço intermediário entre o espaço privado de 

casa, familiar e pessoal, onde “se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla do que a 

fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável do que as relações 

formais e individualizadas impostas pela sociedade” (MAGNANI, 2005, pg. 178). No pedaço, 

pode-se distinguir claramente quem faz parte e quais são os estranhos. Já a mancha refere-se a 

espaços contíguos, que a partir de determinados equipamentos ou característica, permitem a 

prática de uma ou outra atividade ou prática. Enquanto o pedaço está ligado mais às dinâmicas 

e funcionamento interno de um determinado grupo social – um grupo, por exemplo, pode 

mudar seu lugar de encontro conforme suas necessidades –, a mancha é caracterizada por ser 

um espaço com mais permanência no tempo e frequentado por grupos diversos (MAGNANI, 

2005, 2016). 

A categoria de trajeto refere-se a um uso do espaço que se diferencia daquele indicado pelo 

pedaço, e surgem a partir da necessidade de percorrer paisagens urbanas distantes e diversas 
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entre si. Desse modo, enquanto o pedaço refere-se a um ponto de permanência e laços sociais 

próximos, o trajeto delimita fluxos recorrentes e “levam de um pedaço a outro, ou cortam as 

manchas” (MAGNANI, 2016, pg. 189). Por fim, o circuito descreve práticas que ocorrem em 

lugares e equipamentos urbanos que não possuem uma contiguidade espacial entre si, mas que 

é possível de ser reconhecido por conta de seus usuários habituais (MAGNANI, 2005, 2016). 

É importante mencionar também o aspecto de abrangência de um circuito como uma 

particularidade dessa categoria. Enquanto o pedaço e a mancha são bem estabelecidos no 

espaço, o circuito – por não depender diretamente da propinquidade de seus elementos – 

permite vários níveis de escopo a depender do contexto de interesse do pesquisador. Ao utiliza-

la como elemento de análise é possível investigar as relações entre as práticas de grupos 

individuais e sua relação com dinâmicas urbanas em nível local e regional (MAGNANI, 2012; 

MAGNANI, 2016). 

“Se no pedaço não há lugar para estranhos, a mancha tem mais amplitude, 

pois acolhe mesmo quem não se conhece pessoalmente, já que o elemento que 

o une é a identificação por um certo gosto musical, estilo de vida, orientação 

sexual, religiosa, etc. e tem uma implementação mais estável na paisagem 

urbana. Já o circuito é mais abrangente, pois liga pontos sem 

necessariamente haver contiguidade espacial, permitindo trocas entre 

parceiros distantes: transcende fronteiras físicas. Trajetos levam de um 

pedaço a outro, ou cortam as manchas, transpondo pórticos”. (MAGNANI, 

2016, pg. 189).  

Outro pensamento norteador no desenvolvimento desse trabalho foi a ênfase de não agrupar 

sob um denominador comum um grupo a priori heterogêneo, como, no caso de algumas 

pesquisas desenvolvidas pelo NAU, os jovens. Magnani (2005) detalha que ao agrupar vários 

comportamentos e manifestações culturais sob o mesmo denominador comum, ocorre-se o 

risco de achatar particularidades e arranjos com outros atores sociais para além do grupo 

estudado. Desse modo, deve-se dar ênfase nos espaços ocupados e percorridos, aos usos que 

se fazem desses espaços, assim como os conflitos que emergem a partir dessa inserção e as 

negociações do mesmo (MAGNANI, 2005). 

Segundo Certeau (2013), o espaço público da cidade é um campo onde forças opostas se 

encontram e conflitam entre si sobre o sentido e uso daquele espaço. Embora as instituições, 

aqui representadas pelo planejador e o urbanista, tenham instituído o sistema normativo da 

cidade através de sinais como as faixas de pedestre e os faróis, os “praticantes comuns” da 
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cidade trilham seus próprios caminhos, fazendo uso de espaços que não podem ser percebidos 

pelas instituições, muito menos planejados. Essas duas maneiras de atuar sobre elementos da 

cultura são o que Certeau teoriza como estratégias e táticas, sendo que estratégias são as 

“formalidades das práticas”, que ocorrem quando um sujeito detentor de poder “(...) postula 

um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma 

gestão de suas relações com uma exterioridade distinta” (pg. 46), e, por sua vez, táticas podem 

ser consideradas a resistência à ordem imposta por meio das “’maneiras de fazer’, vitórias do 

mais ‘fraco’ sobre o mais ‘forte’. A tática só tem por lugar o do outro” (CERTEAU, 2013, pg. 

46, ênfases no original).  

Embasado em seus conceitos de estratégia e tática, Certeau descreve o ato de andar como 

uma “resistência do lugar” que naturalmente altera os significados impostos pelas instituições 

de ordem a partir das opiniões, preferências e memórias das pessoas que o fazem. Ao habitar 

o cotidiano da cultura ordinária, as táticas pressupõe um novo sentido sobre a cultura de massa, 

face a qual os sujeitos não são simplesmente recipientes de significados já prontos, mas sim 

produzem e fabricam os seus próprios a partir de experiências cotidianas Assim, os citadinos 

não apenas observam a cidade, mas a moldam e atuam sobre ela conforme exercem seus 

padrões de mobilidade particulares. O significado dos espaços é então constituído  pelo 

movimento tanto quanto pelas suas características morfológicas (JENSEN, 2009; CERTEAU, 

2013) 

Sendo assim, não há uma única ideia de lugar para pessoas distintas; não há um lugar em 

si, mas sim uma rede interligada de significações materiais, simbólicas, históricas e culturais 

que torna o lugar algo em constante transformação através dos usos associados a ele. Ao 

retomarmos a rua como espaço de circulação social e experiência sensorial da cidade, pode-se 

perceber que o modo como a cidade é apreendida e relacionada possui uma relação direta com 

o modo como as pessoas se relacionam com outras pessoas, tendo impactos profundos na 

produção subjetiva do indivíduo e em sua percepção de temas do urbano (JACOBS, 1992; 

JENSEN, 2009).  

 

2.3. CORPORALIDADE E PRÁTICAS INCORPORADAS 

Como apresentado anteriormente, a mobilidade é uma experiência espacializada, e por 

isso, pode ser apenas unicamente vivida de maneira incorporada. Isso significa que, além de 

sua dimensão política, social, econômica e cultural, a mobilidade também envolve uma 



41 
 

 

qualidade enraizada em algo muito mais palpável, o corpo. Compreende-se que diferentes tipos 

de mobilidade implicam em diversidades sensórias e diferentes tipos de estímulos, incluindo o 

movimento do corpo e seu próprio ritmo, bem como a percepção visual do cenário ou até 

mesmo a liberdade mental durante a viagem ou deslocamento. As percepções sensórias dos 

lugares têm relação com o tipo de movimento realizado, portanto toda experiência de 

mobilidade é ainda intrinsicamente diferente e relacionada com o tipo de transporte utilizado 

(URRY, 2007).  

O conceito de corporalidade utilizado durante a pesquisa refere-se ao uso fenomenológico 

do termo, que Csordas (2013) define a seguir: “[...] a corporeidade é nossa condição existencial 

fundamental, a nossa corporalidade (corporeality ou bodiliness) em relação ao mundo e às 

outras pessoas” (pg. 292, ênfase no original). Utilizando-se de conceitos da obra de Merleau-

Ponty, Csordas indica a intencionalidade do corpo como um “ser-para-o-mundo”; é somente a 

partir do corpo que podemos experenciar o mundo concreto, no sentido de que o “corpo é o 

contexto do mundo” (pg. 14) (CSORDAS, 2013; MERLEAU-PONTY, 2015). 

 Ainda segundo Merleau-Ponty, a percepção de nossos corpos é apenas possível de ser 

realizada considerando sua totalidade. Sendo assim, não vivencia-se partes do corpo como 

unidades sensoriais separadas, cada qual operando separadamente comportamentos a partir de 

um comando consciente. Do contrário, a intencionalidade dos corpos apenas faz sentido se as 

partes do corpo estiverem envoltas umas nas outras de tal modo que, ao realizar um 

comportamento como caminhar, ele não é realizado apenas com os pés; envolve o equilíbrio 

do torço, o movimento dos braços, a angulação das pernas, e toda a gama de ajustes sutis 

realizados de maneira inconsciente (MERLEAU-PONTY, 2015).  

Segundo Sennett (2003), o espaço da cidade e os corpos estão intimamente relacionados 

em sua história. Os espaços permitem determinados tipos de movimentos e expressões 

corporais, que, em troca, caracterizam os lugares e sustentam as práticas nele realizadas. Desse 

modo, espaços e corpos se complementam mutualmente a partir de laços estabelecidos por 

condições sociais e históricas, podendo tanto se estreitar ou afastar conforme determinados 

arranjos. O autor apresenta como exemplo o ilustrativo caso da pólis grega Atenas, no qual a 

sociabilidade, ainda que apenas masculina, era praticada através do encontro de corpos nus no 

espaço público da cidade, de tal modo que cidade e corpo se entrelaçavam intimamente, e um 

apenas poderia ser vivido a partir do outro.  



42 
 

 

Contudo, como decorrência do processo de globalização e a rápida velocidade do mundo 

contemporâneo, os grandes centros urbanos tornaram-se locais de submissão do corpo aos 

automóveis e às redes. Cidades ocidentais se caracterizaram pela ausência do contato corporal 

e a distância entre os corpos, que pode ser atribuída, segundo o autor, à perda do caráter outrora 

associativo e agregador dos espaços urbanos, que atualmente promove indiferença e 

afastamento. Concomitantemente, cria-se uma ideia de corpo idealizada – jovem, viril e 

objetificado – mas descolado dos corpos reais dos indivíduos  (SENNETT, 1994; ANDRADE, 

1996; NASCIMENTO, 2017). 

Frente a esse cenário, porém, Nascimento (2017) afirma uma espécie de resistência dos 

corpos que pode ser testemunhada “se adentrarmos pelas brechas e vãos das metrópoles, [pois] 

não necessariamente encontraremos sujeitos totalmente descolados de seus corpos ou de outros 

sujeitos” (pg. 17). A partir das relações emergentes que se estabelece entre o espaço da cidade 

e os sentidos do corpo, surgem novas possibilidades criativas de usos e ocupação do espaço 

urbano para além daquele indicado pela fluidez e massificação contemporânea. Assim, pode-

se desvelar inúmeras relações entre os corpos e a cidade, que, nesta dinâmica de troca, revelam 

outras possibilidades de habitar tanto o corpo quanto o espaço da cidade. A autora expõe 

ainda alguns exemplos de relações corpo e cidade que se estabelecem através de vieses não-

normativos, como as pessoas surdas (ASSENSIO, 2015 apud NASCIMENTO, 2017), 

praticantes de Parkour (MARQUES, 2010 apud NASCIMENTO, 2017), skatistas 

(MACHADO, 2012 apud NASCIMENTO, 2017), no qual a relação com o espaço urbano é 

mediada pelo uso que o corpo faz do espaço, cada qual com suas limitações, potencialidades e 

lógicas de ocupação.  

 De maneira similar ao pensamento de Certeau (2003), Sennet propõe grande ênfase na 

importância da resistência, pensada aqui como fenômeno corporal.  

“Contudo, resistência é uma experiência fundamental e necessária para o 

corpo humano: através do sentimento de resistência, o corpo é animado para 

tomar nota do mundo em que vive. [...] O corpo vem à vida quando enfrenta 

dificuldades”. (SENNET, 1994, pg. 310).  

Desse modo, embora a relação contemporânea com o mundo, principalmente em contextos 

urbanos, seja em grande escala mediada pelo visual e o textual, o engajamento direto e a prática 

corpórea possibilita uma relação não-mediada a partir da qual o sentido é construído a partir da 
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experiência e troca com o ambiente. Essas novas práticas moldar e ser moldado pelo ambiente, 

em um movimento que impacta e constrói a realidade social e os indivíduos (SPINNEY, 2006).  

Como um único movimento é atuado e vivido a partir de todo o corpo, percepções do 

ambiente se modificam conforme quando, e como, nos movemos. Assim, cada tipo de 

movimento propicia uma nova relação com o espaço e uma gama de possibilidades criativas 

para usá-lo e habita-lo. No caso específico da mobilidade por bicicletas é entendido que essa 

categoria de modal permite uma apreciação da paisagem sonora e sensória distinta de outras 

modalidades de transporte na cidade, ainda que essa experiência seja ainda intercruzada por 

questões de gênero, sociais, culturais e econômicas (JUNGNICKEL; ALDRED, 2014). 

 

2.4. PERCEPÇÃO SENSÓRIA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

Dando seguimento à mesma linha de raciocínio, e tomando como pressuposto que a 

mobilidade só pode ser experenciada a partir do corpo, a percepção sensória ocupa então um 

lugar de suma importância na nossa relação com o mundo. A visão, o paladar, a audição, o 

olfato e o tato compõe nossos cinco principais sentidos, e combinações e derivados destes nos 

permitem uma gama de percepções do espaço ao nosso redor, como as percepções de 

temperatura ou movimento, entre muitas outras. Ao considerar a mobilidade como não só 

incorporada no sentido do movimento, mas também como uma experiência imersa – e 

emergida de – uma paisagem sensória particular pertencente a um local, pode-se apreender a 

importância de ambas as esferas, o corpo e o ambiente, para o entendimento corpóreo da 

mobilidade (JENSEN, 2011). 

O estudo dos sentidos como uma área formal do conhecimento encontra-se sob o 

domínio da Filosofia, como os estudos sobre a Estética. De maneira simplificada, duas 

principais correntes se caracterizam no campo: a dos estudos críticos sobre a natureza e as 

manifestações artísticas humanas em seus mais diversos movimentos, no qual se focam críticos 

de arte e historiadores; a outra se foca sobre as percepções subjetivas diante de tais objetos 

artísticos, levando em conta diferenças culturais, subjetivas e temporais, sobre as quais se 

debruçam teóricos do campo da Psicologia da Arte, sociólogos, entre outros (BLANC, 2012). 

Alguns autores do campo de Estudos da Estética cunharam o termo “experiência 

estética”, que se dá através da característica fundamentalmente corpórea da apreciação de 

qualquer objeto e situação, e do fato de que todo conhecimento e percepção que temos de 
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elementos à nossa volta é essencialmente pautado pelo corpo. Segundo Berleant (2012), a 

apreciação de qualquer paisagem se dá através de uma experiência holística na qual uma 

multiplicidade de fatores influi de tal forma que o observador e a situação se fundem e só 

podem ser vividos naquele contexto situacional específico. Considera-la inteiramente subjetiva 

ou objetiva não incorpora propriamente a natureza da experiência e é incapaz de descreve-la 

em sua totalidade.  

Desse modo, apreciar uma paisagem é um fenômeno diferente de entrar em uma sala, 

observar algo, e então sair dela. Não é possível entrarmos em uma paisagem, nós estamos e 

fazemos parte dela. É uma experiência de estar presente e, através da presença, modifica-se e 

molda-se a paisagem de modo a contribuir para sua singularidade. Na ausência da presença 

humana e de não humanos, tem-se apenas uma determinada área geográfica. Sendo assim, a 

experiência estética é, em sua totalidade, uma experiência essencialmente sensória. Isso torna-

se particularmente desafiador quando se pensa sobre a tradição filosófica ocidental que prioriza 

a visão e a audição sobre os outros sentidos, e a prática de separarmos os sentidos uns dos 

outros para fins acadêmicos. A experiência tátil, comumente ignorada no cotidiano 

contemporâneo, incorpora sensações de equilíbrio, humidade, temperatura, texturas e outras 

sensações percebidas também sem o toque. Mais do que qualquer outra situação, a experiência 

estética nos engaja holisticamente através de todos os nossos sentidos de maneira súbita 

(BERLEANT, 1986, 2012). 

De modo a evitar justamente o restringimento da experiência estética apenas à 

percepção visual, pautada em nossos hábitos culturais de aprendizagem de percepção do mundo 

através da identificação de objetos, o autor propõe que a experiência relacionada à paisagem 

seja referida como “nadar na paisagem” (BERLEANT, 2012, pg. 56, tradução da autora). Tais 

experiências ambientais também não estão limitadas ao campo das artes visuais, mas se 

apresentam em muitas outras esferas na qual a corporeidade é particularmente central à 

experiência, como na dança e na música.  

Ao transferir essa experiência para o âmbito das cidades, pode-se refletir sobre o fato 

de os sentidos mediarem nossa vida pública nos espaços urbanos – algo que é comumente 

esquecido nas sociedades ocidentais dominadas pela supremacia da visão. A relação entre os 

ritmos cotidianos, que Jane Jacobs (1992) notoriamente denominou de ‘balé das calçadas’, e 

as experiências sensoriais ligadas à ela são uma importante chave interpretativa de como os 

indivíduos se relacionam com o urbano. Assim, o entendimento de quais ritmos se dão em 
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quais locais e para quais grupos sociais, torna-se essencial para o entendimento de dinâmicas 

da cidade (DEGEN, 2010). 

Apesar de serem fortemente influenciadas por elas, as percepções sensórias não são 

diretamente resultantes das percepções que temos sobre os espaços construídos. De fato, são 

influenciadas por dois fatores: o primeiro deles é a mobilidade do corpo pela paisagem, e as 

práticas de mobilidade associadas a um determinado espaço. O segundo está relacionado à 

memórias relacionadas ao uso de certos espaços, de modo a se estar altamente engajado e 

articulado sobre as qualidades sensórias do mesmo e de outros locais, fazendo comparações 

entre diferentes tempos e espaços. Desse modo, quanto mais oportunidades de experenciar um 

espaço de maneira agradável e convidativa, mais possibilidades do estabelecimentos de 

vínculos afetivos fortes e positivos tanto com o espaço urbano como com aqueles com os quais 

o compartilha (DEGEN; ROSE, 2012). 

Muitos desses ritmos, em cidades contemporâneas, estão ligadas ao tráfego motorizado. 

Enquanto a experiência estética do automóvel é, para aqueles que nele se encontram, 

considerada agradável – ligadas ao prazer da alta velocidade sobre o corpo, e à privacidade do 

espaço individual – para os outros habitantes da metrópole, sejam pedestres, crianças indo à 

escola, carteiros, lixeiros e ciclistas, ela é considerada invasiva e opressiva. Nesse sentido, 

muito da percepção moderna sobre a vida nas cidades é pautada pela presença dos automóveis, 

como o ruído sonoro, a poluição do ar, e a velocidade rápida das ruas. Por conta da presença 

generalizada do automóvel nos espaços públicos das cidades ocidentais ser tomada como dada, 

é difícil notar o tamanho da influência do carro no desenho e na experiência urbana como um 

todo. Segundo Sheller e Urry (2000), “grandes áreas do mundo agora consistem em ambientes 

exclusivos para carros, (...) que, em troca, exercem uma notável dominância espacial e temporal 

sobre os espaços que os cercam, transformando aquilo que podemos ver, ouvir, cheirar e 

degustar” (pg. 746, tradução da autora) (SHELLER; URRY, 2000; TAYLOR, 2003). 

Tendo esse cenário como pano de fundo, a presença de polirritmias, ou a atuação de 

vários ritmos tomando lugar na mesma situação, pode ser considerado uma das resistência à 

totalidade descritas por Certeau (2013). Como derivam influência do modo como o corpo se 

move em um determinado espaço, a experiência estética está diretamente relacionada à 

obstáculos no caminho ou à dificuldade de se navegar por um determinado espaço. No caso de 

tipos ativos de mobilidade, como caminhar ou andar de bicicleta, a oferta de espaços seguros 
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onde se possa experimentar o ambiente  possibilita uma imersão maior nas qualidades estéticas 

da paisagem (DEGEN; ROSE, 2012; STEFANSDOTTIR, 2014). 

Desse modo, a percepção urbana pode tomar muitas formas, de modo a trazer melhorias 

à vida cotidiana ou oprimi-la. O corpo, e os sentidos, sentem um lugar como convidativo ou 

hostil, intimidador ou acolhedor, confortável ou desagradável, o que influencia diretamente a 

relação das pessoas com o espaço urbano construído, a partir da qual atuam e desenvolvem 

relações e trocas sociais e sua própria subjetividade. Está, portanto, relacionada ao bem-estar 

urbano e pode vir a basear o que Sawaia (1995) define como uma “racionalidade ético-afetiva 

na cidade” (pg. 24), no qual os espaços teriam a capacidade de enfrentar os processos de 

exclusão urbana e “insuspeitos de ressonância dos interesses e necessidades coletivas” (pg. 24) 

(BERLEANT, 1986; SAWAIA, 1995). 

 

2.5. TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

Os resultados da pesquisa foram analisados segundo a abordagem da Grounded Theory, 

também conhecida em português como Teoria Fundamentada nos Dados. A Teoria 

Fundamentada “se centra [...] nos significados que as pessoas atribuem às suas vidas e nos 

aspectos subjetivos da vida social” (FERNANDES; MAIA, 2001, pg. 53), atribuindo particular 

importância à construção de significados pelos atores sociais. A análise se constitui a partir da 

coleta de informações na forma de entrevistas, fotografias, diários de campo e outros 

documentos e a codificação de temas semelhantes, comparando constantemente os dados 

obtidos com as categorias formadas afim de maximizar as semelhanças e diferenças presentes 

na amostra (FERNANDES; MAIA, 2001). 

Esse modelo teórico de análise dos resultados se diferencia por constituir-se 

consecutivamente a medida em que a pesquisa é realizada, a partir do papel ativo interpretativo 

do pesquisador sobre os dados, fazendo emergir as relações e significações presentes nos 

sujeitos participantes, ao contrário de uma postura teórica a priori na qual os resultados são 

comparados com modelos teóricos já existentes a fim de comprovar dada teoria. Assim, busca-

se uma explicação dos fenômenos estudados e não uma descrição deles, atentando para a 

análise das categorias emergentes de modo a realizar uma análise aprofundada do objeto 

estudado e as relações que o permeiam (ALDIABAT; LE NAVENEC, 2011). 
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Elaborada originalmente por Anselm Strauss e Barney Glaser, a Teoria Fundamentada foi 

muito influenciada pela tradição da Escola de Chicago, da qual Strauss era bastante familiar. 

O foco das pesquisas sociais realizadas pela Escola de Chicago, mais especificamente a 

importância do interacionismo simbólico e de processos sociais, tiveram grande influência na 

ênfase da Teoria Fundamentada aos significados construídos socialmente e à exploração da 

complexidade dos arranjos sociais. Por outro lado, Glaser foi formalmente treinado em 

metodologias positivistas e análise de texto, que possibilitou a emergência das etapas 

detalhadas e rigorosas que baseiam a Teoria Fundamentada (HALLBERG, 2006). 

Algumas das principais diferenciações da Teoria Fundamentada, quando comparada à 

outros métodos de coleta e análise de dados de natureza qualitativa, são suas etapas e regras 

bem definidas. São elas: 

 O processo de coleta e análise de dados se dá de maneira simultânea. Em um 

primeiro momento, a coleta de dados é realizada de maneira aberta de modo a 

maximizar a variação de experiências do fenômeno estudado; 

 Entrevistas são realizadas de maneira aprofundada, de modo a ir além de respostas 

esperadas e contemplar as experiências do entrevistado e suas contemplações a 

respeito dos eventos vividos por ele; 

 No avançar do processo, a coleta de dados é direcionada de modo a preencher e 

fortificar as categorias emergentes dos dados já coletados. A realização da análise 

de dados concomitante ao trabalho de campo permite tal direcionamento, que, por 

sua vez, auxilia na construção de uma base de dados mais aprofundada e 

heterogênea; 

 A codificação dos dados também é feita de maneira hierárquica, iniciando de 

maneira aberta e seguindo para análises aprofundadas e focadas, de modo a 

estabelecer relações entre as categorias; 

 Categorias e conceitos nativos são gerados a partir dos dados, ao invés de serem 

direcionados pelas hipóteses e preconcepções do pesquisador. Consequentemente, 

toda categoria deve ser pautada pelos dados, ainda que em graus diferentes de 

abstração; 

 A verificação constante das relações entre as categorias, os dados, e suas relações 

com a teoria central, asseguram que a teoria seja, de fato, fundamentada nos dados; 
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 A identificação de uma categoria central, que estabelece a relação entre as outras 

categorias e delimita o escopo da coleta de dados; 

 Tomar notas de maneira detalhada e consistente durante todo o processo, 

relacionadas à ideias, possíveis relações entre categorias, e interlocuções teóricas 

que emergem dos dados; 

 Prosseguir com a coleta de dados até o momento de saturação das informações 

encontradas. A sensibilidade do pesquisador é essencial para identificar o momento 

em que o corpo de dados se encontra suficientemente robusto para o 

estabelecimento de uma Teoria Fundamentada, dado que a variedade de arranjos 

encontradas em pesquisas nas ciências sociais tornam difícil o saturamento do 

campo. 

Embora a Teoria Fundamentada seja uma das metodologias mais utilizadas em 

pesquisas qualitativas ao redor do mundo, poucas dessas pesquisas seguem com rigor os passos 

metodológicos estabelecidos para coleta, codificação e tratamento dos dados. Isso se dá, em 

parte, por conta das próprias variações internas e divergências entre autores que utilizam a 

metodologia, incluindo seus próprios criadores. Afim de superar tais dificuldades, é necessário 

o entendimento das possibilidades oferecidas pela aplicação da Teoria Fundamentada em 

detrimento de outras técnicas de análise qualitativas, assim como seus caminhos diferentes para 

análise. Ademais, por conta de contemplar todo o processo investigativo, é preciso que a 

pesquisa seja elaborada e seu planejamento seja feito de modo a contemplar as etapas 

necessárias (HALLBERG, 2006; SBARAINI et al., 2011; SANTOS et al., 2016). 

A aplicação da Teoria Fundamentada como o método norteador de análise de dados tem 

como conclusão a emergência de uma teoria de médio alcance, que possa explicar o fenômeno 

estudado. A teoria é baseada em conceitos que são desenvolvidos a partir das categorias 

emergentes dos dados e tornam-se um enquadramento conceitual a partir do qual é possível 

explicar um fenômeno social. Por tratar-se de uma teoria que resulta de uma hipótese construída 

empiricamente, sua aplicação está intimamente ligada ao tempo e aos atores sociais a que 

concerne. Portanto, mudanças nos arranjos sociais contemplados pela teoria podem ser testados 

e desenvolvidos em um novo enquadramento teórico (HALLBERG, 2006). 

Ao longo desta pesquisa foram coletados materiais multimídia diversos em suas 

naturezas, dentre eles fotografias registradas pela própria pesquisadora, imagens elaboradas 

por terceiros, filmagens e áudios dos relatos decorrentes do uso do instrumento de coleta, 
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entrevistas em profundidade, relatos de grupos de mídias sociais e notícias jornalísticas. De 

modo a conseguir traçar uma linha narrativa entre todo o material produzido e coletado, 

utilizou-se do software para análises qualitativas MAXQDA21, que permite a análise em 

paralelo dos dados multimídia com os dados coletados por métodos considerados tradicionais. 

O MAXQDA é um software que permite a classificação, codificação e transcrição de 

dados qualitativos não-estruturados. Por meio de sua interface é possível analisar lado a lado 

trechos áudios, filmes, transcrições de entrevistas e páginas da web. Desse modo, a visualização 

de dados se dá de maneira bastante fluída e facilita muitas etapas previstas pela Teoria 

Fundamentada, como a análise comparada e a construção de categorias. O software conta 

também com um aplicativo para smartphones que possibilita a inclusão de pequenos 

memorandos estando no campo, o que o torna muito versátil e prático quando utilizado sob a 

perspectiva da Teoria Fundamentada (VERBI-SOFTWARE, 2015).  

Embora contemplada nessa pesquisa, a coleta e análise de material audiovisual é pouco 

utilizada em pesquisas que utilizam a Teoria Fundamentada por conta de sua densidade de 

significados e acontecimentos, que podem facilmente tornar-se opressiva e dificultar a 

emergência de categorias. Contudo, por conta da capacidade do vídeo de registrar interações 

não-verbais, corporalidades e práticas cotidianas, utiliza-lo em determinada medida pode ser 

de grande auxílio para o aprofundamento da análise dos outros dados coletados (NILSSON, 

2012).  

                                                           
21 https://www.maxqda.com/ 

Acesso em janeiro de 2018. 

https://www.maxqda.com/
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. MÉTODOS MÓVEIS 

Ao adotar uma visão crítica sobre os processos de mobilidade encontra-se alguns entraves 

metodológicos. A análise aprofundada de fenômenos móveis, com suas características 

intrinsicamente corpóreas e sensoriais, é difícil de ser almejada ao aplicarmos métodos 

tradicionais de investigação utilizados nas Ciências Sociais. Segundo Law e Urry (2004), a 

construção desses métodos se deu para a análise e compreensão de um mundo de rotinas e 

ações mais lineares, e portanto não refletem bem a realidade fluída e distribuída das relações 

sociais contemporâneas.  

“Os métodos existentes, por exemplo, não lidam bem com aquilo que é 

efêmero [...]. E tais métodos tem dificuldade em lidar com o sensório – aquilo 

que é subjetivo à visão, som, paladar e olfato; com o emocional – explosões 

contidas no tempo e no espaço, de raiva, dor, [...] prazer; e o cinestético – os 

prazeres e dores que seguem o movimento e deslocamento de pessoas, 

objetos, informações e ideias”. (LAW; URRY, 2004, pg. 404, tradução da 

autora). 

Contudo, como apontado por Urry (2007), nesse caso deve-se inventar e readaptar 

ferramentas para a qualidade móvel do objeto contemporâneo. Com o intuito de realizar 

pesquisas que almejam seguir o aporte teórico do Paradigma das Novas Mobilidades, Urry e 

colaboradores desenvolveram o conceito de métodos móveis, ou métodos em movimento. Com 

o efeito de simular de várias maneiras as formas múltiplas e interdependentes de movimento, 

os métodos móveis consistem na observação do movimento de sujeitos e na participação do 

pesquisador em padrões de movimento de maneira etnográfica (BUSCHER; URRY, 2009; 

FREIRE-MEDEIROS; SANTANA PINHO, 2016; SHELLER; URRY, 2006; URRY, 2007).  

Para o pesquisador, como uma consequência de mover-se com seus informantes ocorre uma 

“imersão co-presencial”, através da qual o compartilhamento de trajetos permite ao 

pesquisador um maior entendimento sobre a percepção do participante sobre sentidos, práticas 

e sociabilidades atuados sobre e a partir do trajeto. Tal movimento compartilhado pode ser 

explorado por observação de pessoas em movimento, nos mais variados locais, e também pela 

participação de fato em padrões de movimento juntamente com seus informantes. Essa 

aproximação pode ainda ser auxiliada por inúmeras formas de tecnologias (BUSCHER; 

URRY, 2009; JOHNSON et al., 2010). 
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Desse modo, os métodos móveis abranjam uma vasta gama de ferramentas e adaptações 

metodológicas que podem ser aplicadas a depender do contexto e do foco de determinada 

pesquisa. De maneira geral eles referem-se a tentativas de seguir pessoas, objetos ou 

informações, tanto física ou virtualmente, de modo a captar a experiência e as interconexões 

entre fluxos de mobilidade, imobilidade e repouso. Por conta da característica permanente do 

relato registrado – em oposição à efemeridade do evento em si – os dados obtidos em 

movimento podem ser analisados em um contexto maior do que aquele de origem, e oferecem 

pistas para arranjos que influenciam o fenômeno em diferentes escalas  (SPINNEY, 2015). 

Particularmente no contexto de pesquisas envolvendo ciclismo, as técnicas etnográficas de 

acompanhar o informante em suas práticas são úteis em contextos urbanos de baixo 

adensamento e com pouco tráfego, mas torna-se perigosa para pesquisadores e informantes 

caso praticada nas ruas de grandes centros urbanos. Nesse contexto, busca-se uma maneira de 

estar presente sem estar fisicamente acompanhando o informante. Desse modo, uma ferramenta 

metodológica que tem tido uso crescente em pesquisas no campo das Ciências Sociais nos 

últimos anos é a vídeo-etnografia móvel, que contempla o uso de aparatos tecnológicos para 

‘ir junto’ (go-along, no original em inglês). Ela destaca-se por ser uma opção não muito 

complexa, e que possibilita o acesso à práticas nas quais o pesquisador poderia estar em 

situações inseguras ou de difícil acesso, e tem como objetivo um relato mais rico e detalhado 

dos processos atuados a partir da mobilidade (SPINNEY, 2015). 

Como uma forma de representação, principalmente quando utilizada no contexto da 

pesquisa científica, o vídeo permite captar a dinâmica mais do que nos recursos apresentados 

pela fotografia ou um texto. Ao poder analisar as pausas, os momentos de pressa, as interações 

que são feitas em movimento, o vídeo permite uma análise detalhada de elementos que seriam 

de difícil captação e interpretação por conta de sua manifestação delimitada espacial e 

temporalmente às situações específicas. Para além disso, o relato do trajeto permite a análise 

de usos que se fazem de determinados espaços enquanto se circula por eles. Desse fato emerge 

o uso criativo dos espaços urbanos e práticas de resistência aos ritmos dominantes, como 

indicadas por Certeau (2013). Ademais, ainda que se trate de uma mídia visual, o vídeo possui 

algumas propriedades que podem, até certo limite, representar outras experiências sensórias 

(SPINNEY, 2011). 

Contudo, é importante notar que, apesar de ter sido feita uma escolha pela coleta de dados 

no formato de gravações de vídeo ao longo desta pesquisa, essa ferramenta também apresenta 
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suas limitações. Se por um lado existe de fato uma aproximação e a ferramenta permite ao 

pesquisador uma sensação maior de acompanhar o entrevistado, por meio da captação de 

alguns sentidos, deve-se lembrar que se trata de um recorte da experiência do informante 

circunscrita em um determinado tempo e espaço. Ademais, a tentativa de objetividade ao 

almejar um relato “autêntico” também é colocada em cheque, e pode, ao contrário de explicita-

las, mascarar relações e arranjos sociais que são fundamentais à apreensão das mobilidades 

almejadas. Deve atentar-se, também, que o vídeo é uma mídia que possui uma autoria e denota 

significados que serão interpretados. Assim, e tendo em vista a popularidade da produção 

amadora de vídeos para compartilhamento, o objetivo do vídeo no momento em que foi 

gravado deve ser levado em consideração, por poder capturar cenas de alguma maneira 

encenadas (SPINNEY, 2011; MERRIMAN, 2014). 

Nesta pesquisa, a união da Teoria Fundamentada com o PNM facilitou a emergência de 

categorias teóricos chave para uma análise crítica da mobilidade, tomando-a tanto como objeto 

de estudo como campo teórico de análise. A emergência das categorias teóricas a partir de 

várias fontes de materiais, assim como análises de campos teóricos distintos por conta da 

natureza interdisciplinar do Paradigma, possibilitou uma visão ampliada sobre pontos de 

interesse que se destacaram durante a pesquisa e auxiliou na construção de relações entre 

categorias teóricas e nativas que foram desenvolvidas ao longo deste trabalho.  

A coleta de dados também foi realizada utilizando a abordagem sociológica denominada 

entrevista compreensiva, conforme teorizada por Kaufmann (2013). De maneira similar, o uso 

da técnica da entrevista compreensiva possibilitou a emergência de temas e categorias não 

estritamente ligados ao objeto da bicicleta, mas que circulavam e ampliavam os impactos da 

utilização da bicicleta no dia-a-dia, como hábitos de compra, vestimentas, relações de trabalho, 

etc.  

A entrevista compreensiva se baseia na realização de entrevistas em profundidade, 

procurando conhecer a subjetividade do entrevistado e sua trajetória de vida, sendo ela uma 

técnica de coleta de dados que “articula formas tradicionais de entrevista semi-dirigida com 

técnicas de entrevista de natureza etnográfica, de modo a evitar o direcionamento de um 

questionário ou a abertura de uma entrevista livre” (FERREIRA, 2014). Após o recolhimento 

desse material, foi realizada uma leitura com o objetivo de forjar hipóteses a respeito dos 

núcleos de significado das falas dos sujeitos, buscando a atribuição de sentidos a partir de suas 

trajetórias pessoais.  
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Por conta da escolha teórica realizada ao pautar essa pesquisa sobre o Paradigma das Novas 

Mobilidades, estratégias metodológicas foram elaboradas para melhor poder abarcar as 

dimensões de análise focadas. Sendo assim, buscou-se algumas ferramentas para coleta de 

dados a fim de contemplar a natureza móvel, sensória e incorporada da experiência do ciclismo 

urbano na cidade, que serão apresentadas a seguir. 

 

3.2. ELABORAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA 

Tendo em vista os cuidados teórico-metodológicos que nortearam essa pesquisa no que 

concerne a natureza móvel e em movimento do objeto de pesquisa, foi necessário elaborar uma 

estratégia que pudesse contemplar essa característica, conjuntamente à utilização de técnicas 

de investigação mais amplamente utilizadas. Ao considerar a mobilidade como sendo um 

alicerce teórico fundamental neste trabalho, a qualidade móvel do objeto teria de ser capturada 

para melhor contemplar a dinâmica que circunda o evento social estudado. 

Como visto acima, muitos autores criticam a característica imóvel muitas vezes encontradas 

em estudos no campo das ciências humanas e sociais, mesmo quando se tratando de fenômenos 

extremamente móveis em sua natureza, como migrações, tecnologias de informação e 

comunicação, estudos de transportes, entre outros. Sendo assim, buscou-se nessa pesquisa uma 

maneira de fazer móveis métodos tradicionais de pesquisa, tanto de modo a acompanhar a 

própria mobilidade do informante, quanto para tornar a lógica da investigação uma lógica 

pautada pelos métodos móveis.   

Dois grandes desafios foram identificados quando buscou-se elaborar sobre essas questões. 

O primeiro deles foi contemplar a cidade de São Paulo em toda sua escala geográfica, 

contemplando suas particularidades topográficas e regionais. Por conta de suas dimensões 

espaciais bastante significativas, refletiu-se sobre como poder-se-ia atingir tanto regiões 

centrais quanto regiões afastadas, assim como os trajetos realizados por informantes que 

circulam em ambas. O segundo foi a intenção de explorar o maior número de diversidade entre 

os que se utilizam da bicicleta no espaço urbano de São Paulo, de modo a argumentar contra a 

postura midiática e popular de que a bicicleta ou bike é um fenômeno circunscrito aos grupos 

de jovens da cidade.  

Considerando a limitação de tempo e espaço de uma pesquisa de mestrado realizada por 

apenas um pesquisador, optou-se pela aplicação de um aparelho tecnológico que serviria como 
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uma câmera para gravar tanto os trajetos, quanto as impressões e narrativas dos ciclistas 

enquanto estes circulavam por seus circuitos cotidianos. As opções disponíveis no mercado 

eram opções para registro de esportes, como as da linha GoPro22, por conta de seu tamanho 

pequeno e boa resolução de imagem e som – contudo, seu alto valor financeiro a tornou 

inviável. Produtos similares, muitos deles manufaturados nacionalmente e com preços mais 

acessíveis, tinham os empecilhos de ter uma bateria que conseguia sustentar o aparelho por 

cerca de 30 minutos.  

Como o registro audiovisual de passeios já era uma prática realizada por muitos ciclistas, 

embora limitados pelas imposições tecnológicas descritas acima, foi realizada uma 

aproximação com o Laboratório de Inovação da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo para o desenvolvimento de um equipamento relativamente pequeno, que pudesse 

acompanhar os ciclistas no seu dia-a-dia, e que fosse capaz de realizar gravações de áudio e 

vídeo em boa qualidade – consideradas, para esse trabalho, uma resolução de 720p.  

Dentro das opções disponíveis para um hardware que se corresponde às especificações de 

ser leve, porém resistente, e que pudesse realizar a gravação tanto de áudio quanto vídeos, 

optou-se por trabalhar com uma placa Raspberry Pi. O Raspberry Pi é um computador de placa 

única que pode ser conectado à um monitor de televisão ou outro computador, mouse e teclados 

externos. Desde sua concepção, foi pensando para ser um sistema de fácil utilização em 

projetos de computação, e é amplamente utilizado em escolas e universidades. Por conta de sua 

popularidade, muitos módulos e tutoriais estão disponíveis para utiliza-la nos mais variados 

projetos, desde computação em nuvem e streamings, até automação de sistemas. A 

simplicidade da placa, assim como a dos materiais utilizados, garantem a ela um preço 

acessível no mercado (UPTON; HALFACREE, 2012). 

O projeto foi desenvolvido a partir de encontros semanais realizados no Design Factory 

São Paulo23 (DFSP), com os monitores estagiários entre fevereiro e setembro de 2017. Durante 

esse período, foram realizados testes de funcionamento e configurações de todos os 

componentes individuais, assim como as atualizações de software e referencias acadêmicas 

                                                           
22 https://pt.gopro.com/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
23 http://inovalab.poli.usp.br/ 

 

https://pt.gopro.com/
http://inovalab.poli.usp.br/
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necessárias a elaboração da pesquisa. Uma vez estabelecidos seu uso individual, buscou-se 

uma maneira de como poder facilitar a execução das funções sem a necessidade de manipular 

diretamente a placa, pensando que o manejo do mecanismo deveria ser simplificado e rápido 

para um ciclista aciona-lo sem dificuldades.  

O modelo de placa utilizado nessa pesquisa foi o Raspberry Pi modelo B, por conta do 

maior número de conectores USB, necessários para a conexão do chip de som responsável pela 

ligação com o microfone, e com a bateria externa que a alimenta. Foi adicionado à placa o 

módulo de câmera de vídeo, um acessório oficial produzido especificamente para uso na 

Raspberry, e um chip de áudio USB genérico.  

Após as configurações iniciais, buscou-se por um software de acesso aberto que oferece 

funções similares. O código do programa final foi baseado no projeto aberto intitulado 

“RasPiCamcorder 2”, de autoria de Alex Eames e compartilhado em sua página do GitHub24, 

uma plataforma de hospedagem de códigos-fonte. O projeto em questão prevê a execução das 

funções de gravação de áudio e vídeo a partir de botões conectados à placa, e o acionamento 

de LEDs para indicar suas funções.  

                                                           
24 https://github.com/raspitv/RasPiCamcorder 

Acesso em dezembro de 2017. 

 

https://github.com/raspitv/RasPiCamcorder
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Figura 14: Raspberry Pi conectada a periféricos e protoboard para teste de ligações.

 

Fonte: Foto registrada pela autora, São Paulo, 2017.  

Aproveitando-se do fato de que um dos monitores do laboratório locomovia-se diariamente 

por bicicleta, ao longo da montagem do hardware vários testes foram realizados com relação 

ao tamanho, peso e posicionamento da caixa, buscando um posicionamento funcional tanto 

para a coleta dos dados como para a segurança e facilidade do ciclista. Após testes com o 

encaixe do equipamento em diferentes posições considerando conforto fixa da peça, optou-se 

pela fixação no topo do capacete por conta da característica móvel e o bom ângulo de visão 

que o conferem.  

Ao final da escrita do código do programa, foram elaborados protótipos da caixa final que 

seria, por fim, acoplada ao capacete. Embora o produto possa ser encaixado em qualquer 

modelo de capacete para ciclismo, optou-se pela utilização da câmera presa a um único 

capacete pela facilidade da montagem e risco de queda caso fosse encaixado incorretamente 

em outros modelos. Na parte de dentro, a caixa contempla um layout que abarca todas as peças 

básicas necessárias para o funcionamento da câmera e a captação do áudio, sendo elas: a placa 

Raspberry Pi, a placa USB de áudio, a câmera, os circuitos elétricos, e um power bank – uma 

bateria popularmente utilizada como carregador de aparelhos celulares, portátil e leve. Na parte 
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exterior encontram-se os encaixes, os ajustes dos encaixes, o microfone – enrolado sobre um 

dos ajustes para transporte facilitado, podendo ser ajustada sua distância –, e os botões para 

ligar a placa, dar início a gravação, e encerrar a gravação. O material utilizado para a versão 

final do produto foi poliéster, cortado a partir de uma impressora a laser, por conta de sua 

durabilidade e relativa impermeabilidade. 

Figura 15: Visão frontal e lateral do produto final montado sobre capacete.

Fonte: Fotos registradas pela pesquisadora, São Paulo, 2017. 

O desenvolvimento total do produto durou cerca de 8 meses, entre fevereiro e outubro de 

2017, com a pausa das férias escolares. Concomitantemente ao período de desenvolvimento 

foram sendo realizadas entrevistas e idas à campo, juntamente com as primeiras análises dos 

dados. A partir disso, algumas questões puderam ser elaboradas a partir dos dados já coletados, 

tal qual a existência de diferentes grupos de ciclistas e suas diferentes lógicas de ocupação do 

espaço urbano, que foram exploradas de maneira mais aprofundada com a aplicação da 

ferramenta.  

O produto final foi utilizado por um dos participantes da pesquisa, escolhido por manifestar 

várias formas de mobilidade e pertencimento a partir de sua bicicleta, e o relato resultante é 

destacado em um subcapítulo da sessão de Resultados desta dissertação. O constrangimento de 

tempo ao término da pesquisa impossibilitou a aplicação da ferramenta em outros participantes, 

afim de comparar as mobilidades e conflitos emergentes entre os diversos modos de utilização 

da bicicleta, que pode ser contemplada por pesquisas futuras. 
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3.3. ENTRADA E ESTRATÉGIAS DE CAMPO 

Após definido o escopo teórico da pesquisa, foram sendo realizadas sucessivas 

aproximações ao campo para iniciar um primeiro contato com o conteúdo e tomar certa 

familiaridade com as dinâmicas presentes. Durante esse primeiro momento buscou-se 

frequentar eventos das mais diversas naturezas que possuíam algum ponto de contato com a 

temática ciclista, como fóruns de discussão, eventos gastronômicos, feiras, eventos 

acadêmicos, além da própria Bicicletada – evento tradicional na cena da bicicleta paulistana 

realizado mensalmente; mais sobre ele a seguir. Na época, em meados de 2016, tais eventos 

estavam ocorrendo ferventemente e espalhados pela cidade, o que permitiu uma aproximação 

com realidades distintas e diferentes atores do campo.  

 Em paralelo a essa aproximação física de pessoas e eventos, buscou-se a inserção em 

grupos virtuais de discussão, presentes em redes sociais, sobre ciclismo urbano em São Paulo, 

sendo o maior deles intitulado BicicletadaSP25. O grupo virtual possui 10.387 membros 

cadastrados e é ligado ao movimento da Bicicletada/Massa Crítica, que será apresentado mais 

adiante. No espaço virtual, discute-se questões que atingem o cotidiano de ciclistas na cidade 

e outros tópicos de interesse geral, como dicas de mecânica, sugestões de rotas, danos a 

estruturas cicloviárias, entre outros. No grupo também é possível encontrar documentos oficiais 

e abaixo-assinados relativos às políticas públicas cicloviárias da cidade, como foco de 

integração e articulação, tornando a discussão segundo a própria descrição do grupo:  

Grupo da Bicicletada (Critical Mass) de São Paulo - SP.  

TODA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DO MÊS - PRAÇA DO CICLISTA - AV. 

PAULISTA ESQUINA COM CONSOLAÇÃO. 

Um grupo virtual é claro, mas as diferenças vão somente até aí. É aberto a 

todos. Só pedimos para deixar de fora qualquer desavença, provocação ou 

desafeto que tenha com alguém. Aqui é lugar para discutir assuntos 

relevantes à fomentação e crescimento de um transporte mais democrático, 

sustentável e eficaz. Esse meio de transporte, acreditamos que seja a 

bicicleta. Lembrem-se, se não for edificar, pra que comentar. Vamos agir e 

pensar como sociedade, coletivamente e de maneira que seja em favor das 

                                                           
25 https://www.facebook.com/groups/221168127929483/ 

Acesso em dezembro de 2017.  

https://www.facebook.com/groups/221168127929483/
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pessoas como um todo e não individualmente. Vamos exercitar a paciência a 

tolerância e a civilidade. Sejam todos bem-vindos...  (BICICLETADA, sd).  

 Durante essa primeira fase foram realizados registros fotográficos das situações vividas, 

como forma de dar sentido aos arranjos sociais do campo e à organização dos múltiplos atores 

que o configuram. Foram produzidas mais de 1.000 imagens ao longo desse período, algumas 

das quais estão apresentadas ao longo desta dissertação. A produção de material visual em 

pesquisas sociais é contemplada por Hollanda (2012), que argumenta que o registro fotográfico 

é de extrema importância na área de Ciências Sociais e, em particular, ao retratar contradições 

urbanas entre os diferentes símbolos presentes no espaço da cidade, assim como de uma 

documentação rica do espaço em dado momento. 

Em um movimento paralelo à realização de entrevistas e observações no campo, foram 

consultados extensivamente fontes de informação digitais, como canais relacionados à ciclismo 

no YouTube, blogs recontando a história do ciclismo e contendo registros de acontecimentos 

significativos da cena paulistana, como campeonatos e viagens. A partir de convite de 

interlocutores da pesquisa, passei a integrar grupos de mensagens por aplicativo montados por 

ciclistas centrados em interesses em comum, como tipos específicos de modelo de bicicleta ou 

rotas para passeios em áreas específicas da cidade.  

O uso de mídias sociais em pesquisas no campo das Ciências Sociais já é contemplado em 

muitas áreas tradicionais do conhecimento, como Sociologia, Antropologia, Estudos de 

Comunicação, Psicologia Social, entre outras, embora ainda seja aplicado em pequena escala 

dado as tradições metodológicas dessas áreas. O entendimento crítico do funcionamento e 

dinâmica pertencentes às redes sociais digitais pode contribuir em grande parte quando 

aplicado ao lado de métodos de pesquisa mais tradicionais. Embora essa ferramenta 

metodológica não seja sem seus desafios, ela pode ser aplicada com devidas cautelas e ser de 

grande valia quando contemplada juntamente com outros dados relacionados a um mesmo 

interesse de pesquisa (WILLS, 2016). 

Uma estratégia que se mostrou particularmente efetiva ao abordar ciclistas não conhecidos 

da pesquisadora foi a de questionar sobre partes específicas de suas bicicletas, como a 

configuração das marchas ou o tamanho do aro. Desse modo, debrucei-me em um aparente 

detalhe que viria a ser de grande importância para o entendimento da experiência corpórea 

relacionada ao andar de bicicleta. Ao me aprofundar sobre os mais variados tipos de bicicleta 

que circulam pelas ruas da cidade e entender as mecânicas e práticas corporais compreendidas 
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por cada tipo, passei a reconhecer e identificar lógicas internas relacionadas à quais ciclistas – 

e, consequentemente, quais bicicletas – circulam por certas regiões da cidade, enquanto outras 

percorrem outros caminhos.  

 Adicionalmente, por conta da característica recente de desdobramentos no cenário da 

bicicleta na cidade, realizou-se na duração desse trabalho uma pesquisa documental 

abrangendo artigos científicos, relatórios técnicos, legislação referente, reportagens 

jornalísticas, pesquisas de perfil, entre outros materiais pertinentes.  A pesquisa documental 

permite uma análise das condições socioculturais em que dado campo de pesquisa se encontra 

em determinado momento, sendo essencial para um bom entendimento do contexto social e 

simbólico e das relações entre os participantes do campo. Ao realiza-la, atentou-se para a 

autenticidade das informações e método de obtenção das mesmas, buscando uma ampla base 

de documentos confiáveis e passíveis de serem analisados (MOGALAKWE, 2006). 

As incursões a campo foram registradas e posteriormente analisadas juntamente com 

outros dados. Os dados de campo surgem da inserção do participante dentro do campo 

delimitado para a pesquisa, com o objetivo de “identificar as diferentes centralidades e os 

múltiplos ordenamentos que [...] ocorrem” (MAGNANI, 2002). Atentou-se para as 

especificidades de realizar tal observação etnográfica no contexto urbano, evitando conceitos 

a priori a respeito de uma possível relação despersonificada e individual, dando ênfase para as 

relações que emergem a partir da interação com os símbolos e materialidades do urbano. 

O período total de campo da pesquisa se deu entre 2016 e 2017, comtemplando idas a 

campo, registros fotográficos, entrevistas, elaboração e aplicação da ferramenta de vídeo e 

coleta de materiais multimídia, tais quais fotos, vídeos e mensagens postadas com acesso 

público em redes sociais, documentários, matérias jornalísticas, entre outros. Alguns 

documentários e curtas foram produzidos sobre a temática nos últimos anos, que também 

serviram de base para a elaboração teórica e foram materiais de análise para esse trabalho. Essa 

pesquisa foi realizada seguindo o código de boas práticas científicas26 da Fundação de Amparo 

à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), zelando-se pela integridade ética da pesquisa 

científica.  

                                                           
26 http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf 

Acesso em setembro de 2016. 

http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf
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 Ao todo, foram realizadas entrevistas em profundidade com 18 ciclistas, sendo 8 mulheres 

e 10 homens, além de conversas com informantes aleatórios em circunstancias ocasionais. O 

critério para participação foi a utilização da bicicleta para os fins de locomoção, lazer ou 

trabalho ao menos 1 vez por semana, tanto por bicicletas próprias ou pelo sistema de bicicletas 

compartilhadas. Ao longo da pesquisa, buscou-se um equilíbrio na diversidade dos informantes 

a fim de poder explorar a realidade diversa e heterogenia do ciclismo urbano paulistano. Para 

tal, foram selecionados para as entrevistas informantes moradores das grandes zonas 

geográficas da cidade, assim como ciclistas das regiões centrais e de bairros periféricos. 

Buscou-se também uma diversidade com relação ao principal objetivo do uso da bicicleta, entre 

lazer, transporte e manifestações esportivas e culturais, assim como o modelo de bicicleta 

utilizado. 

Para facilitar a identificação dos informantes ao longo do trabalho, e a fim de proporcionar 

a localização espacial dos mesmos pela cidade, a tabela a seguir indica a idade, gênero e bairro 

de residência de todos os informantes desta pesquisa.  
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NOME IDADE GÊNERO BAIRRO DE  

RESIDÊNCIA 

Vinie 17 anos M Guaianazes 

Gustavo 21 anos M Praça da Árvore 

Stefano 27 anos M Vila Mariana 

Robinho 28 anos M Campo Limpo 

Tavinha 28 anos F Vila Mariana 

Maísa 29 anos F Pinheiros 

Aline 32 anos F Butantã 

Eduardo 33 anos M Sumaré 

Lucas 37 anos M Higienópolis 

Marcela 38 anos F Vila Buarque 

Márcia 39 anos F Tatuapé 

Milene 41 anos F Itaquera 

Carlos 42 anos M Vila Pompéia 

Francisco 48 anos M Itaquera 

Magrão 52 anos M Cidade A. E. Carvalho 

Cícero 54 anos M Cidade Tiradentes 

Vera 63 anos F Jardim Paulista 

Teresa 70 anos F Alto de Pinheiros 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 Os achados dessa pesquisa podem ser separados em duas perspectivas, que serão 

aprofundados a seguir. O primeiro deles diz respeito ao cenário da inserção da bicicleta na 

cidade de São Paulo, contemplando os impactos das mudanças realizadas pelo poder público 

nos movimentos e instituições que atuam prol da bicicleta, assim como os impactos dessas 

políticas no cenário da cidade. Também são analisados A segunda perspectiva, por meio dos 

informantes, será apresentar os diferentes grupos que utilizam a bicicleta, tendo ela como elo 

unificador, mas utilizando-a em diversos contextos que ultrapassam apenas o transporte de si 

mesmos. Buscou-se demonstrar a diversificação que a bicicleta possibilita aos seus diferentes 

usuários, juntamente com os arranjos de sociabilidade e lógicas de inserção no espaço urbano 

praticadas por eles. 

 Posteriormente são apresentados, ainda, outros achados que corroboram com a 

multiplicidade de usos que a bicicleta pode adquirir ao ser adaptada para os usos cotidianos de 

diversos grupos sociais, assim como seus impactos econômicos sobre tais grupos. Desse modo, 

espera-se apreender um leque de usos e sociabilidades sobre duas rodas, que emergem através 

da bicicleta mas vão muito além dela. 

 

4.1. O CENÁRIO ATUAL DA BICICLETA EM SÃO PAULO 

Embora sempre presente desde o final da década de 90, com a criação dos primeiros grupos 

de ciclismo urbano em São Paulo, a cena da bicicleta da cidade sofreu uma grande expansão 

nos últimos anos ligado à nova retratação da questão da ciclomobilidade pela mídia, o que 

trouxe novos ciclistas ao cenário. Nesta sessão, será apresentado um panorama da cena do 

ciclismo urbano paulistano, trazendo seu intrincado calendário de eventos, competições e 

organizações de modo a demonstrar como se dá a organização desse circuito. Contempla, 

também, os conflitos acerca das políticas cicloviárias na gestão de João Dória, prefeito de São 

Paulo desde 2017.  

Talvez o evento mais visível da bicicleta para atores sociais de fora do mundo seja a Massa 

Crítica, chamada no Brasil e em Portugal de Bicicletada. A Bicicletada é um evento que ocorre 

em inúmeras cidades ao redor do mundo toda última sexta-feira do mês, com a missão de 

“divulgar a bicicleta como um meio de transporte, criar condições favoráveis para o uso deste 
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veículo e tornar mais ecológicos e sustentáveis os sistemas de transporte de pessoas, 

principalmente no meio urbano” e tem como objetivos:  

 “Pedalar;  

 Divulgar, estimular, promover e criar condições favoráveis para o uso da 

bicicleta como meio de transporte; 

 Integrar os ciclistas da cidade e valorizar a cultura da bicicleta; 

 Conscientizar os usuários dos meios de transporte motorizados da 

importância da bicicleta para aliviar os congestionamentos” 

(BICICLETADA, 2013a). 

Em São Paulo a Bicicletada acontece mensalmente sem interrupções há 6 anos, com sua 

primeira edição paulistana datando de 2002, e é um dos maiores eventos de ciclismo do país. 

Seu ponto de partida é o cruzamento entre a Rua da Consolação e a Avenida Paulista, local 

hoje batizado de Praça do Ciclista por conta da notoriedade que tomou esse espaço. O evento 

acolhe todos os modais de transporte não motorizados como skates, patins, patinetes e 

pedestres. É um dos únicos eventos em que grupos de ciclistas com diferentes tipos de 

bicicletas, equipes rivais, grupos de pedal de passeio, bike couriers – entregadores de bicicleta 

a serviço de empresas por aplicativo, como o Uber Eats e o Rappi –, e ciclistas ocasionais se 

reúnem e realizam um trajeto juntos. 

 “Basicamente o movimento da Bicicletada deu um super gás quando a 

Márcia27 morreu, e ele ficou bem conhecido. Foi a primeira vez que se parou 

a Avenida Paulista por um protesto. [...] Em 2009 a Bicicletada bombou muito 

por causa da morte da Márcia, eu até me arrepio, porque precisou uma mulher 

morrer para chamar atenção, para poder impulsionar a transformação. [...] E 

a partir daí, meio que bombou a Bicicletada. Era um movimento com 50 

pessoas, e de repente tinha 200, 300, 500, até que setembro, que é o mês da 

mobilidade oficialmente, tinha mais de 1000 pessoas”. 

Aline, atleta de bicicleta fixa. 

                                                           
27 Trata-se de Márcia Prado, atropelada em 2009 na Av. Paulista, participante ativa da Bicicletada de 

São Paulo. Para mais informações, ver: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL957919-

5605,00-CICLISTA+ATROPELADA+NA+AVENIDA+PAULISTA+E+HOMENAGEADA.html 

Acesso em julho de 2017. 

 

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL957919-5605,00-CICLISTA+ATROPELADA+NA+AVENIDA+PAULISTA+E+HOMENAGEADA.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL957919-5605,00-CICLISTA+ATROPELADA+NA+AVENIDA+PAULISTA+E+HOMENAGEADA.html
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Assim como outros eventos que ocorrem na cena do ciclismo urbano não há uma 

liderança centralizada, embora alguns atores se tornem mais conhecidos dentro do movimento 

por conta de sua participação ativa no movimento e seu envolvimento em esferas políticas. 

Alguns exemplos podem ser citados, como Daniel Guth, importante liderança política na área 

da mobilidade urbana e ex-diretor da Ciclocidade, e Eduardo Magrão, ativista em prol da 

mobilidade por bicicletas nas periferias. As Bicicletadas não tem trajetos definidos e são os 

participantes no dia que sugerem os caminhos pelos quais irão passar (BICICLETADA, 

2013b). 

Figura 16: Estêncil grafite com informações da Bicicletada em São Paulo.

 

Fonte: Imagem divulgada em grupo do Facebook da BicicletadaSP, autor e data desconhecidos.  

O movimento da Bicicletada de São Paulo foi essencial para a criação e o 

estabelecimento dos circuitos de corridas locais de bicicleta em diversas cidades. Teve também 

influência significativa no cenário político durante os anos que levaram às importantes 

mudanças relacionas a mobilidade urbana discutidas na introdução deste trabalho, e continua 

contribuindo para a visibilidade e as pautas de ciclistas atualmente28.  

                                                           
28 Para um relato compreensivo da Bicicleta paulistana e sua importância histórica, ver Souza (2016). 
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“[...] Aí nessa época a galera fazia uns eventos em Curitiba, e Curitiba fazia 

em São Paulo. Porque era assim, era tão pouca cidade que tava promovendo 

o uso da bicicleta dessa forma, com Bicicletada, de uma forma mais artística 

e cultural, e menos esportiva e lazer, que onde tinha esses movimentos a gente 

levava a Bicicletada de São Paulo pra impulsionar, porque São Paulo é esse 

lugar de impulsionar novidades. A gente sabia que a gente pautava o Brasil 

quando falava dessas coisas. [...] Então Curitiba vinha pra cá, a gente ia pra 

Curitiba. Então todo ano rolava um negócio que chamava, como que era, era 

um bonde de Curitiba, que a gente tirava uns dois, três bondes de busão pra 

lá, pra ir pra Bicicletada de Curitiba e meu, curtir a cidade com as ciclistas 

de lá.”. 

 

“Então foi muito legal, 2009 a 2014 foram anos muito efervescentes, muito 

gostosos, e foi meio um deslumbramento mesmo de conquistar uma cidade 

tão carrocrata e tão difícil pro ser humano como São Paulo, em uma cidade 

melhor. Foi um respiro”.  

Aline, atleta de bicicleta fixa. 

Nesse contexto efervescente as corridas informais de bicicleta foram se popularizando 

e tornaram-se um acontecimento recorrente nos últimos anos em várias cidades, entre elas em 

São Paulo. Sua organização é normalmente realizada por equipes e coletivos da cena de 

ciclismo urbano da própria cidade, com vários grupos trabalhando em conjunto para a 

divulgação e busca de patrocinadores. As premiações ficam a cargo de comércios voltados para 

esse público, como marcas de roupas voltados para o público urbano jovem e inúmeras 

bicicletarias, e variam desde peças de bicicleta e itens de roupa até prêmios em dinheiro.  

A cena dos eventos de bicicleta em nível nacional conta ainda com eventos de maior 

escala, como as FixOlimpíadas29 e o Bicicultura30. A organização desses eventos é realizada 

conjuntamente com a participação de grupos de ciclismo do Brasil inteiro. Após uma votação 

para decidir a cidade que sediará o evento a organização das provas e corridas fica a cargo dos 

                                                           
29 http://fixolimpiadas.com.br/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
30 http://bicicultura.org.br/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 

http://fixolimpiadas.com.br/
http://bicicultura.org.br/
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grupos locais com o auxílio de coletivos mais experientes de outras localidades, afim de 

amadurecer a cena local e capacita-los a continuar desenvolvendo o circuito de eventos da 

região. É costumeiro que alguns membros das equipes mais conhecidas nas cidades cuja cena 

de corridas já está mais desenvolvida, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, viajem 

com suas próprias bicicletas para participar nas provas de outros lugares, representando tanto 

sua equipe quanto sua cidade de origem. 

A origem da cena de práticas esportivas centradas na bicicleta, principalmente no 

contexto paulistano, está relacionada às competições de BMX que surgiram e se popularização 

no final da década de 70. A prática do BMX – abreviação de Bicycle Motocross – surgiu 

durante os anos 60 a partir da imitação do esporte de motocross por crianças, construindo pistas 

e rampas de menor escala para poderem competir com suas bicicletas. A modalidade ganhou 

proeminência a partir dos anos 70, quando equipes começaram a competir em campeonatos 

amadores e novas marcas de bicicleta lançaram modelos especializados para essa prática. No 

Brasil, ganhou muita popularidade por conta da quantidade de terrenos abertos nos quais era 

possível construir rampas improvisadas. A prática do BMX na sua categoria off-road, sobre a 

terra, é chamada de Dirt (sujeira, em inglês). Na região metropolitana de São Paulo o maior 

ponto de referência dessa prática é a Caracas Trail31, que fica localizada na cidade de 

Carapicuíba e foi construída por próprios ciclistas da cidade.  

De modo similar às competições locais realizadas pelos ciclistas de bicicletas fixas, as 

provas nacionais de BMX estão inseridas no circuito de provas profissionais internacional 

dessa modalidade esportiva, assim como seus competidores e equipes. Algumas equipes locais 

contam com o patrocínio de marcar internacionais de bicicletas e roupas especializadas, e não 

é incomum a presença de profissionais estrangeiros nas competições de maior visibilidade 

nacional. Apesar de não explorados em detalhes ao longo dessa pesquisa, sua sociabilidade 

marcada pela divisão em equipes e sessões de treino, a lógica de ocupação do espaço urbano 

relacionada à prática da bicicleta e proximidade com outros coletivos locais e internacionais, 

tornam os praticantes de BMX similares aos ciclistas fixeiros, que serão apresentados com mais 

detalhes nas próximas sessões.  

                                                           
31 https://www.youtube.com/watch?v=CmMOoMfMGNo 

Acesso em dezembro de 2017. 
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Por conta das semelhanças das manobras do BMX e do skate, assim como semelhanças 

dos lugares onde são possíveis realiza-las, algumas características dos grupos dessa modalidade 

se assemelham aos grupos praticantes de skate. Alguns termos nativos são comuns entre os 

dois grupos, como a denominação de “pico” para um local propício para a realização de 

manobras com a bicicleta ou o skate. É possível a identificação de alguns picos que são 

compartilhados por praticantes de ambas as modalidades, como a Praça Roosevelt e o Elevado 

Costa e Silva, localizados na região central da cidade. O evento mais proeminente do BMX 

paulistano, o Caixote com Farofa32, acontece mensalmente no Minhocão. 

                                                           
32 http://bmx20.com.br/posts/caixote-com-farofa 

Acesso em fevereiro de 2018. 

 

http://bmx20.com.br/posts/caixote-com-farofa
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Figura 17: Divulgação do evento de BMX “Caixote com Farofa”, de 2017.

Fonte: Imagem divulgada na página BMX2033, artista desconhecido. 

Para além da diversidade de grupos centrados na bicicletas, e suas especificidades 

identificadas, alguns elementos permeiam a convivência de diferentes ciclistas em seus 

percursos. Isso se demonstra principalmente na forma de uma solidariedade entre pessoas que 

se encontram a bordo de bicicletas, e é expressado através de ciclistas desconhecidos se 

ajudando no caso de problemas mecânicos, ciclistas trocando as melhores rotas e até mesmo 

ciclistas mais experientes acompanhando outros pelas ruas.  

                                                           
33 http://bmx20.com.br/ 

Acesso em fevereiro de 2018. 

http://bmx20.com.br/
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A existência de uma comunidade ao redor dos eventos relacionados ao ciclismo na 

cidade, tais quais passeios, festas, viagens, reuniões, a própria Bicicletada, faz com que muitos 

ciclistas com objetivos distintos, como cicloativistas, empreendedores, lojistas, mecânicos, e 

entusiastas, façam parte de uma rede, a partir da qual estabelecem relações de troca e 

sociabilidades. A natureza horizontal da comunidade e seu caráter colaborativo são bem 

refletidos na oficina comunitária Mão Na Roda34, uma oficina comunitária de mecânica de 

bicicletas, gerida e realizada por voluntários semanalmente, há quase 10 anos.   

“Isso é uma outra coisa legal, que é tipo uma comunidade de ciclistas. Mesmo 

que eu não seja um cicloativista nem nada, quando você passa na rua e tem 

outro ciclista sempre rola tipo um aceno, saca, um ‘nós’, tá ligado? Sempre. 

Você só dá uma olhada e já reconhece. E são pessoas que estão afim daquele 

barato, que formam meio que uma comunidade mesmo.” 

Lucas, ciclista de bicicleta dobrável. 

 

“Você conhece gente do mundo inteiro brincando assim de bicicleta. Compra 

uma bicicleta que o mundo muda, eu brinco às vezes que quando você compra 

uma bicicleta o mundo vira uma jabuticaba, porque você começa a conhecer 

todo mundo (risos). É incrível. É uma delícia, bicicleta pra mim, acho que em 

matéria de relacionamento humano é a coisa mais importante do mundo. Não 

é a performance da bicicleta, não é a marca da bicicleta, não é nada disso, 

sabe? Você encontra gente de bicicleta de todo tipo, de todo jeito, você troca 

ideia incríveis. As pessoas são completamente diferentes, são muito mais 

solidárias”. 

Vera, participante do Saia na Noite. 

 Nas ruas, de maneira geral, ciclistas mais experientes auxiliam os iniciantes em uma 

gama de questões relacionadas à utilização diária da bicicleta: a seleção de trajetos que 

condizem com a habilidade do condutor, dicas mecânicas de como realizar reparos simples, 

ajustes nos mecanismos da bicicleta, e até mesmo o acompanhamento de ciclistas menos 

experientes nas ruas. Muitas dessas atividades são realizadas de maneira informal e a partir do 

                                                           
34 https://www.ciclocidade.org.br/maonaroda 

Acesso em janeiro de 2018.  

https://www.ciclocidade.org.br/maonaroda
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contato oportuno entre ciclistas novatos e experientes. Por se tratarem de pontos críticos para 

o uso urbano da bicicleta, a ONG Bike Anjo35atua na conexão entre ciclistas urbanos que 

queiram servir de guias para outros ciclistas de sua região.  

Embora a presente pesquisa contemplasse, na sua fase de projeto, uma investigação 

aprofundada acerca dos ciclistas usuários do sistema de bicicletas compartilhadas presente na 

cidade, isso não foi possível de ser realizado, principalmente, pela instabilidade do serviço. O 

sistema de bicicletas compartilhadas da cidade sofreu, durante os anos dessa pesquisa, um 

sucateamento que afetou os usuários de maneira significativa, perdendo mais de 40% dos seus 

usuários entre 2016 e 201736. Durante o período de campo, foi ocorrência frequente encontrar 

estações fora do ar, ter problemas mecânicos na retirada das bicicletas, problemas no sistema 

de identificação do Bilhete Único, assim como bicicletas com freios danificados e sem 

manutenção geral.  

Anteriormente a esses problemas, o sistema de bicicletas compartilhada já apresentava 

vieses estruturais em sua implementação. Uma pesquisa recente aponta que a cobertura do 

sistema favorece regiões mais ricas da cidade, onde uma maior parcela branca da população é 

atendida. Aliado e diretamente ligado a isso é o fato de arranjos contratuais serem mais 

importantes na tomada de decisão a respeito da implantação do sistema do que consultas à 

opinião pública, e dificuldades de alinhamento nas instâncias burocráticas ao analisar o sistema 

de transporte metropolitano como um todo – nesse caso, tendo o sistema de bicicletas 

compartilhadas oferecido sob uma parceria público-privada, o sistema de ônibus a nível 

municipal, e o sistema de transporte sobre trilhos sob nível estadual (DURAN et al., 2018). 

Os problemas encontrados foram também ecoados por um informante, que iniciou suas 

pedaladas na cidade por meio do sistema de bicicletas compartilhadas, mas logo depois 

adquiriu sua própria bicicleta por conta da inconsistência do sistema:  

“Eu mesmo usava muito, todo dia para ir ao trabalho, porque tem uma 

estação [de bicicletas compartilhadas] na rua de cima da minha casa e outra 

                                                           
35 http://bikeanjo.org/ 

Acesso em janeiro de 2018.  

 
36 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-1-ano-uso-do-principal-servico-de-

compartilhamento-de-bike-cai-41-8,70001976154.  

Acesso em novembro de 2017.  
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na rua do meu trabalho. Mas tinha uns problemas que eram meio chatos, por 

exemplo, nunca funcionava quando chovia. E tem a coisa de estar disponível 

também, tinha dias que pra ter ela quando eu saísse do trabalho, as 18h, eu 

tinha que pegar um hora antes e deixar no escritório. [...] Mas aí passou a 

não ter, nunca tinha, [...] até que eu comprei a minha bicicleta, mesmo” 

Eduardo, ciclista morador da região oeste  

Apesar dos problemas evidenciados acima, um projeto apresentado pelo poder público 

municipal em 2017 prevê a expansão do sistema de bicicletas compartilhadas tanto em número 

de estações quanto em área de cobertura, assim como estabelece algumas facilidades para que 

o usuário a utilize juntamente com outros modais de transporte público37. Contudo, o projeto 

não foi elaborado com consulta à comunidade cicloativista, nem mesmo foi discutido na 

instância burocrática referente ao assunto, a Câmera Temática da Bicicleta. Tal fato, aliado à 

possível falta de fiscalização por parte da prefeitura pode dar margem à cobertura parcial de 

algumas áreas da cidade em detrimento de outras, mais centrais, que ficariam sobrecarregadas 

(MALATESTA, 2014). 

Contudo, as últimas mudanças referentes à política de mobilidade por bicicleta 

realizadas pelo atual governo tornam mais custoso e burocrático o processo de implementação 

de estruturas cicloviárias na cidade, e inverte a prioridade da mesma para, preferencialmente, 

a construção de ciclorrotas, ciclovias, e ciclofaixas38. A implementação preferencial de 

ciclorrotas – vias demarcadas compartilhadas com carros, e com sinalização adequada – é 

prejudicial ao ciclista pela característica agressiva e veloz do trânsito das vias da capital, e é 

normalmente planejado apenas para ruas com pouco movimento.  

                                                           
37 https://istoe.com.br/doria-quer-disponibilizar-10-mil-bicicletas-compartilhadas-em-um-ano-em-sp/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
38 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/lei-sancionada-por-Doria-poe-em-xeque-ciclovias-e-

ciclofaixas.  

Acesso em novembro de 2017.  
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A lei, apelidada de Lei Anticiclovia por cicloativistas39, é considerada nociva ao avanço 

de novas estruturas cicloviárias pela necessidade de apresentação de um estudo de demanda 

por ciclistas da região, o que daria margem apenas para a construção de estruturas apenas em 

locais e vias já amplamente utilizadas. Durante o ano de 2017, algumas ciclovias foram 

apagadas por recapeamento do asfalto e os trechos não foram devidamente re-sinalizados 

posteriormente40. As ciclovias que sofreram a manutenção estão localizadas, na sua maioria, 

em bairros periféricos da cidade41. Em um dos casos, após pressionar o poder público pela 

reinstauração da estrutura cicloviária por mais de dois meses e sem obter resultados, ciclistas 

realizaram uma pintura amadora para demarcação do espaço42-43, e escreveram os dizerem 

“nenhum cm a menos” ao longo da sua extensão. A ciclovia em questão permanece sem a 

pintura até o momento de escrita desse trabalho.  

Aliado a isso, também realizou-se a desativação de algumas ciclofaixas de lazer - 

programa patrocinado pelo banco Bradesco no qual incentiva-se o uso de bicicletas aos 

domingos em vias de bairros - nas regiões periféricas da cidade44. Durante a realização desta 

pesquisa, três bicicletários ligados à estações de metrô foram fechados e tantos outros 

                                                           
39 http://vadebike.org/2017/11/lei-anticiclovia-16-738-joao-jorge-doria-sao-paulo/.  

Acesso em novembro de 2017.  

 
40 http://bikeelegal.com/prefeitura-de-sao-paulo-apaga-mais-duas-ciclovias/ 

Acesso em novembro de 2017. 

 
41 http://vadebike.org/2017/05/alerta-varias-ciclovias-em-sao-paulo-estao-sendo-removidas-

silenciosamente/ 

Acesso em novembro de 2017.  

 
42 http://vadebike.org/2017/05/ciclovia-ciclofaixa-removida-amarilis-fausto-prado-morumbi-

repintura-ciclistas/ 

Acesso em novembro de 2017. 

 
43 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ciclofaixa-apagada-em-marco-amanhece-pintada-no-

morumbi,70001781329 

Acesso em novembro de 2017.  

 
44 http://movimentoconviva.com.br/informacao-trecho-guarapiranga/ 

Acesso em novembro de 2017. 
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http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ciclofaixa-apagada-em-marco-amanhece-pintada-no-morumbi,70001781329
http://movimentoconviva.com.br/informacao-trecho-guarapiranga/
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diminuíram sua capacidade, desestimulando a integração intermodal e impactando moradores 

e trabalhadores da região. 

A sensação de instabilidade das políticas cicloviárias que se instaurou na gestão atual 

do prefeito João Doria (PSDB, 2017-) fez com que alguns ciclistas iniciassem uma série de 

movimentos de resistência através das redes sociais. Destas, as mais proeminentes são duas: a 

hashtag #NossaCiclovia45 é utilizada e difundida através de posts nos quais ciclistas 

compartilham, em formato de vídeo ou texto, um relato de como a ciclovia afetou seu 

deslocamento diário na cidade, em um esforço de jogar luz aos impactos proporcionados pela 

estrutura cicloviária no cotidiano dos cidadãos. Já o segundo, a hashtag #NenhumCmAMenos 

é utilizada para denunciar a remoção de ciclovias e organizar ações de pressão contra o poder 

público para expansão e manutenção das estruturas existentes, como Bicicletadas 

extraordinárias e/ou temáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 http://bikeelegal.com/nossaciclovia-em-videos-paulistanos-pedem-a-permanencia-de-ciclovias-que-

mudaram-suas-vidas/ 

Acesso em novembro de 2017. 

  

http://bikeelegal.com/nossaciclovia-em-videos-paulistanos-pedem-a-permanencia-de-ciclovias-que-mudaram-suas-vidas/
http://bikeelegal.com/nossaciclovia-em-videos-paulistanos-pedem-a-permanencia-de-ciclovias-que-mudaram-suas-vidas/
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Figura 18: Logotipo da campanha Nenhum Centímetro a Menos, divulgado nas páginas da 

#NenhumCmAMenos

 

Fonte: Divulgado na página46 de Twitter do cicloativista Ciclonauta Urbano. 

Paralelo ao movimento de intensas mobilizações políticas que foram detalhadas, a bicicleta 

foi sendo adotada na cidade para além da sua utilização como modal de transporte. Por 

exemplo, um fenômeno de interesse que se pode observar juntamente com a emersão de 

bicicletas pela cidade foi a criação de espaços compartilhados para socialização centrados ao 

redor da bicicleta, como o Bar e Bicicletaria Las Magrelas47 e o Bike Café Aro 2748, localizados 

ambos no bairro de Pinheiros. Ambos os comércios vendem bicicletas e acessórios, oferecem 

espaços para manutenção própria ou especializada, e possuem espaços de conivência no 

formato de bar e lanchonete. Os donos de ambos os comércios já eram figuras proeminentes 

na cena do ciclismo paulistano quando montaram seus respectivos comércios, e as lojas servem 

                                                           
46 https://twitter.com/ciclonauta. Acesso em fevereiro de 2018.  

 
47 http://www.lasmagrelas.com.br/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
48 https://www.facebook.com/aro27bikecafe/ 

Acesso em dezembro de 2017.  

https://twitter.com/ciclonauta
http://www.lasmagrelas.com.br/
https://www.facebook.com/aro27bikecafe/
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como ponto de encontro para passeios, corridas, eventos como exibição de documentários, 

rodas de conversa e festas temáticas.  

Figura 19: Vista interna do Bike Café Aro 27. Ao fundo está localizado o espaço para 

manutenção das bicicletas.

 

Fonte: Foto registrada pela pesquisadora, São Paulo, 2017. 

É notável também a quantidade de estabelecimentos que, embora não tenha sua estratégia 

de vendas voltada para o público ciclista, tenha algumas ações que façam com que se tornem 

pontos de referência para essa comunidade. Cafés e restaurantes que oferecem bebidas ou 

pratos gratuitos para clientes que chegam de bicicleta aos seus estabelecimentos, assim como 

lojas de varejo que permitem o estacionamento de bicicletas dentro da própria loja, não são 

raros nos bairros centrais da cidade, onde a circulação de bicicletas é maior.  

Em minha segunda ida ao Prime Dog, uma lanchonete localizada na região 

da Faria Lima, me surpreendo com o número de bicicletas encostadas na 

porta em pleno horário de almoço. Apesar do paraciclo localizado em frente 

à loja estar sobrecarregado com 4 bicicletas fixas, isso não impede que mais 

ciclistas cheguem e empurrem suas bicicletas diretamente pra dentro da loja 

sem nem chamar a atenção dos lojistas, que continuavam a atender a longa 
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fila de clientes. Tavinha logo chega para nossa entrevista-almoço, e encosta 

sua bicicleta perto de uma mesa do lado de fora da loja. Ao sermos atendidas 

a atendente notou as luvas de ciclismo de Tavinha e nos ofereceu dois copos 

de um “chá revigorante” gelado, a bebida do ciclista da casa, sem nem 

perguntar se eu também havia chegado de bicicleta (Trecho de caderno de 

campo, julho de 2017). 

De modo similar, outras oportunidades de negócios relacionados à bicicleta surgiram, assim 

como novas inserções profissionais relacionadas à temática. Nesse contexto, o que tem mais 

atraído notoriedade na mídia é o serviço de bike-táxi Bikxi49. A Bikxi disponibiliza bicicletas 

duplas em trajetos longos que possuam ciclovias ou ciclofaixas, nas quais um ciclista guia a 

bicicleta no banco da frente e o cliente tem a escolha de se juntar ou não à pedalada a partir de 

pedais auxiliares na parte traseira da bicicleta. O serviço foi disponibilizado em agosto de 2017, 

mas já conta com clientes fixos e patrocinadores.  

Tirando proveito da ligação rápida ente alguma regiões centrais oferecida pela 

infraestrutura cicloviárias, alguns serviços de entrega começaram a empregar ciclistas em prol 

de motociclistas. O caráter exclusivo das ciclofaixas e ciclovias contribui para um menor tempo 

de entregas realizadas por bicicleta num raio menor de distância, comparadas com motocicletas 

que enfrentam congestionamento e partilham a via com automóveis. Muitos ciclistas com 

experiência em circular pelo ambiente urbano foram contratados por empresas que empregam 

esse novo serviço de entrega, como a Rappi50, a Loggi51, a Uber52 (em sua vertente de entregas 

para restaurantes, o Uber Eats), e a Eco Bike Courier53. Ao menos 5 informantes dessa pesquisa 

tornaram-se bike couriers, ou entregadores de bicicleta, ao longo da realização da mesma, o 

                                                           
49 https://bikxi.com.br/ 

Acesso em dezembro de 2017.  

 
50 https://www.rappi.com.br/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
51 https://www.loggi.com/vantagens/entregas-por-bicicletas/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
52 https://www.ubereats.com/sao_paulo/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
53 http://ecobikecourier.com.br/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

https://bikxi.com.br/
https://www.rappi.com.br/
https://www.loggi.com/vantagens/entregas-por-bicicletas/
https://www.ubereats.com/sao_paulo/
http://ecobikecourier.com.br/
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que indica a popularização de uma prática profissional através da bicicleta já praticada 

anteriormente, mas amplificada para outros serviços e regiões por conta da emersão da bicicleta 

como dispositivo ágil da mobilidade nas cidades. 

A fetichização da imagem da bicicleta como o símbolo de práticas urbanas sustentáveis, 

relacionadas a hábitos e estilos de vida saudáveis e de bem-estar, faz com que ela seja adotada 

por uma gama de prestadores de serviço de modo a demonstrar seus valores à essa nova faceta 

da cultura urbana. Do mesmo modo como foi apropriada pelo setor imobiliário para indicar a 

aproximação de seus empreendimentos à questões de esporte e bem-estar, e não como um 

dispositivo para a mobilidade propriamente – conforme indicado por Allis (2015) – a bicicleta 

tornou-se peça-chave na decoração de cafés, lojas de roupa, restaurantes, prestadores de 

serviços diversos, e uma gama de outros negócios que buscam aproximação com os valores 

por ela representados. 

Além disso, o aumento do número de ciclistas em circulação também tencionou uma 

demanda por conteúdos midiáticos relacionados a bicicletas e suas diferentes especialidades, 

como Mountain Bike, Fixa, Single Speed, entre outras. Muitos canais de mídia especializados 

surgiram, principalmente em meios digitais tendo em vista o seu baixo custo de produção e 

publicação, como canais no YouTube, blogs, páginas no Instagram, fanzines e jornais 

independentes. Os conteúdos compartilhados por essas mídias são os mais variados, mas tendo 

sempre a bicicleta no seu cerne. Contempla desde instruções de mecânica, tutoriais de 

realização de ajustes na bicicleta, até registros de corridas, lugares e cotidianos ligados à algum 

determinado grupo, passando por discussões acerca dos embates políticos relacionados às 

políticas públicas cicloviárias, matérias sobre novos modelos de bicicleta a entrarem no 

mercado, e o circuito profissional de ciclismo.  

A criação e manutenção desses canais de comunicação se dá, em grande parte, por ciclistas 

que iniciam os registros por lazer e depois passam a se profissionalizar e tem nessa ocupação 

sua principal fonte de renda. A popularidade da bicicleta como um objeto presente no 

imaginário urbano relacionado ao jovem da cidade fez que com que algumas marcas de 

vestuário e lifestyle se tornassem patrocinadoras dos canais, ao mesmo tempo em que 

começaram a produzir linhas específicas para essa modalidade esportiva.  

Há ainda uma outra inserção econômica ligada à bicicleta no que concerne customização 

da bicicleta para além de seus detalhes mecânicos de funcionamento básico. Isso inclui a 
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produção, muitas vezes caseira, de acessórios para tipos específicos de bicicleta – como as 

bicicletas dobráveis –, assim como pinturas diferentes utilizando de cores e materiais 

personalizados. Apesar de muitas bicicletas possuírem detalhes mecânicos semelhantes, a 

diferença no tamanho das peças faz com que alguns acessórios – como capas protetoras, cestas, 

para-lamas, entre outros – tenham que ser produzidos com as devidas especificações. Muitos 

ciclistas, por dificuldade em encontrar peças que se alinhem com suas bicicletas e seus gostos 

pessoais, acabam produzindo seus próprios apetrechos. Ao circularem com sua bicicleta 

customizada e ganharem notoriedade, esses ciclistas começam a produzir peças para 

comercialização em pequena escala, e as vendem para colegas, bicicletarias e feiras 

especializadas.  

Em conversa com a ciclista que me acompanha, ela me diz que ao adquirir 

sua bicicleta dobrável acabou conhecendo muitos ciclistas que também 

tinham o mesmo modelo, e observou que uma queixa em comum deles era a 

falta de capas protetoras para guardar a bicicleta – pois as comercializadas 

normalmente são voltadas para modelos não-dobráveis - e bolsas para 

transporte desse modelo. Começou um negócio de fabricação própria para 

venda a esses seus colegas. Ela trabalha com a fabricação das bolsas até 

hoje, e tornou-se sua principal fonte de renda durante seu desemprego 

(Trecho de caderno de campo, junho de 2017). 

Segundo relatados, a bicicleta possibilitou uma facilidade para os pequenos trajetos dentro 

do bairro que são normalmente realizados por mulheres, relacionados à compras e aos cuidados 

de crianças e idosos.  

 Embora não abordada especificamente neste trabalho, a questão de gênero perpassa 

toda o campo da mobilidade e das relações sociais atuadas nesse meio. É sabido que mulheres 

tem menores índices de uso da bicicleta do que homens, mesmo em cidades europeias com um 

alto número de viagens por bicicleta. Em São Paulo, a probabilidade de uma mulher pedalar é 

sete vezes menor do que a de um homem. Teoriza-se que alguns dos fatores para isso seja as 

longas distâncias a serem percorridas por ciclistas da cidade por conta de sua escala, e a 

preferência de ciclistas mulheres de circularem por vias com estruturas cicloviárias (ALDRED; 

WOODCOCK; GOODMAN, 2016; SÁ et al., 2016).  

Assim sendo, questões ligadas à educação do corpo e do lazer também são intercruzadas 

por relações e lugares sociais distintos pautado pela construção de gênero. Historicamente, 
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muitas mulheres não aprenderam a andar de bicicleta em suas infâncias pelo fato de a bicicleta 

ser considerada um brinquedo masculino e possivelmente perigoso por conta do risco de quedas 

e arranhões, os quais não condiziam com a imagem do corpo feminino (LEMOS; HARKOT; 

SANTORO, 2017). Isso condiz com o discurso de algumas das interlocutoras dessa pesquisa, 

que relatam experiência de andar de bicicleta como “libertadora” e relacionada à autonomia, 

principalmente ligado ao fato de que as mulheres podem decidir seu próprio percurso, e não 

precisam ser levadas por transportes públicos ou caronas.  

“Com a bicicleta agora eu não dependo de ninguém. Não assim, depender, 

mas tipo, eu não preciso que o motorista do ônibus me leve, eu posso fazer 

meu próprio caminho. Posso sair e voltar 1 hora da manhã, porque to com a 

minha bicicleta. E eu sei que se acontecer alguma coisa, furar pneu, essas 

coisas, eu posso chamar esses aplicativos e levar ela no carro. [...] Eu não 

tenho como te descrever essa sensação, de não depender de ninguém”. 

Maísa, ciclista da Zona Oeste e membro do Bike Anjo. 

Contudo, a discriminação e assédio sofridos diariamente pelas mulheres em outros meios 

de transporte não está distante também da bicicleta, como pode-se notar pelas falas a seguir.   

“Olha, eu com a idade que eu tenho, fui paquerada por um brotinho de 

motocicleta que veio atrás de mim, virou na contramão na Paulista e tudo, 

pra me alcançar. (...) Eu tava só escutando barulho de motocicleta do meu 

lado, e aí calhou do farol fechar a mesma hora, quando eu tava descendo a 

Pamplona, e aí ele falou assim ‘ô gata, quando é que nós vamos pedalar 

juntos? Você pedala muito, toma aqui meu telefone!’”.  

Vera, participante do Saia na Noite. 

 

“Uma coisa eu notei que tem muito aqui em São Paulo é essa coisa do 

assédio, esse assédio no transito. De tu tá de bicicleta, e alguém passar e 

falar uma besteirinha, sabe, falar alguma coisinha. [...] Agora é um pouco 

menos, mas quando tava lá em 2013, que era um ano que tava muito calor, 

eu passava na Francisco Matarazzo, em uma rua que fica muito motoboy, e 

tu passa de bicicleta e é insuportável. Isso é uma coisa que quando eu vim 

para cá [mudou-se de Porto Alegre], eu me senti um pouquinho hostilizada 

pela coisa do assédio. É assédio a palavra, mas é esse assédio que tu tá 
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andando de bicicleta e alguém fala uma coisinha pra ti, sabe, tipo ‘ah, 

gostosa’, ‘vai colocar uma calça’. Esse tipo de coisa” 

Marcela, ciclista moradora da região central. 

Apesar das dificuldades enfrentadas por elas diariamente para o ciclismo, números 

recentes indicam um número crescente de mulheres ciclistas nos últimos anos, principalmente 

em regiões cobertas pela infraestrutura cicloviária. Em pesquisa de perfil realizada em 2015, 

60% das respondentes ciclistas mulheres começaram a pedalar dentro do período de 1 ano, 

enquanto a resposta para homens foi de 34%. A natureza das viagens também possui uma 

grande distinção entre os gêneros, com mulheres fazendo mais viagens semanais para locais de 

compras do que homens – 42% de mulheres contra 27% dos homens. Tal fato aponta que a 

bicicleta é uma ferramenta que se adapta bem à natureza das viagens realizadas por mulheres, 

que comumente envolvem passageiros e viagens em raios mais curtos por conta de assuntos 

domésticos  (LEMOS; HARKOT; SANTORO, 2017). 
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Figura 20:  Mulher carrega criança e sacola em uma bicicleta, bairro central da cidade. 

 
Fonte: Foto de Paulo Preto para o Site “Vá de BIke54”, São Paulo, 2017. 

Uma outra questão que merece reflexão é o movimento cicloativista paulistano, que 

vem recentemente recebendo críticas vindas de próprios ciclistas a respeito de sua centralidade 

masculina e branca, e também pelo foco de ações e reinvindicações nas regiões centrais e em 

bairros já bem favorecidos da capital. Em uma crítica pública intitulada “Cicloativismo 

Paulistano: branco, hétero, masculino e de classe média?”, de autoria  de Talita Noguchi  – 

ciclista e proprietária da bicicletaria Las Magrelas – com a colaboração de Luiza Poli Franco, 

as autoras criticam a atuação centralizada dos movimentos cicloativistas paulistanos, a falta de 

reflexão para a inclusão de outros grupos sociais na ciclomobilidade e a desigualdade presente 

na cidade, assim como a influência de grandes bancos como principais financiadores dessas 

próprias instituições e da expansão cicloviária paulistana.  

Como tudo que cresce e resiste, o cicloativismo deve ser periodicamente 

revisto, repensado e contextualizado. Ao longo dos últimos anos esse 

                                                           
54 http://vadebike.org/ 

Acesso em fevereiro de 2018.  

http://vadebike.org/
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ativismo se mostra cada vez mais como uma demanda somente de 

infraestrutura [...]. Mas, ao mesmo tempo, por esse foco exclusivo, não 

consegue atravessar questões como gênero, raça, classe e neocolonialismo. 

[...] Reflexões centrais – e não meramente pontuais ou tokenistas – no âmbito 

do cicloativismo paulistano sobre as necessidades de mulheres, pessoas 

negras e em situação de vulnerabilidade social são vistas como secundárias. 

Esse fato demonstra o domínio do discurso cicloativista por grupos 

hegemônicos – homens cisgêneros brancos, heternormativos e de classe 

média, majoritariamente – acríticos em relação às desigualdades que 

conformam a sociedade (NOGUCHI; FRANCO, 2017).  

Como demonstrado anteriormente, a representatividade limitada dos atores em papéis de 

influência das políticas públicas cicloviárias causa uma distorção entre as demandas reais e os 

investimentos práticos. Uma tentativa de contorno foi realizada nos últimos anos com a 

presença de ciclistas representantes das zonas de São Paulo na Câmara Temática da Bicicleta, 

trazendo relatos mais próximos de sua realidade e indicando problemas específicos em suas 

regiões.  

Essa conjuntura deu início a alguns movimentos independentes55 por parte de ciclistas de 

regiões periféricas, como o #CicloviaNaPeriferia, que pede a extensão da malha cicloviária 

para bairros afastados do centro da cidade. Muitos desses movimentos estão ligados aos grupos 

de ciclismo regionais cujos membros são moradores de regiões periféricas, contemplados com 

uma sessão anterior neste trabalho. Embora estes tenham uma certa representatividade no 

debate público a respeito das demandas cicloviárias, como representado pela presença de 

alguns membros desses grupos – tais quais o Bike Zona Leste e o Bike Zona Sul – na Câmara 

Temática da Bicicleta, foram poucas as conquistas realizadas.  

 

4.2. SOCIABILIDADES DE CICLISTAS  

Como discutido nas sessões anteriores, um importante resultado dessa pesquisa foi a 

identificação de alguns grupos de ciclismo, cada um com suas próprias lógicas de arranjos 

sociais, pedaços, e estratégias. Estes grupos se diferenciam, entre outros fatores, principalmente 

                                                           
55 https://www.vice.com/pt_br/article/nzjybq/mobilidade-periferia-sp-ciclovias.  

Acesso em janeiro de 2018.  
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a partir do modelo de bicicleta utilizado. Sendo assim, a identificação dos diferentes tipos de 

bicicleta – cada qual com imprimindo diferentes corporalidades na experiência do andar de 

bicicleta na cidade – foi essencial para a apreensão desse fenômeno. Para um melhor 

entendimento disso, contudo, é necessário a apresentação dos principais tipos de bicicleta 

utilizados no contexto urbano. 

Figura 21: Tipos de bicicleta e suas descrições. 

 

Fonte: Blog “Até Onde Deu Para Ir de Bicicleta56”. 

                                                           
56 https://ateondedeuprairdebicicleta.com.br/guia-como-escolher-a-primeira-bicicleta/ 

Acesso em dezembro de 2017 

https://ateondedeuprairdebicicleta.com.br/guia-como-escolher-a-primeira-bicicleta/
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Na figura acima são apresentados os principais modelos de bicicleta, e é possível notar 

algumas de suas diferenças estruturais. Os modelos de bicicleta urbana são facilmente achados 

em lojas não-especializadas, e são as mesmas utilizadas por ambos os sistemas de bicicletas 

compartilhadas da cidade por sua facilidade de uso e conforto ao pedalar. Por ter uma geometria 

mais rebaixada na parte do quadro, esse modelo é frequentemente utilizado por mulheres por 

ser amigável à roupas mais soltas, como saias e vestidos. Também por conta de sua estrutura, 

a postura dos ciclistas que a pedalam é normalmente sentada e ereta, o que permite a pedalada 

por um período mais longo. Pertencem a essa categoria de bicicletas os famosos modelos das 

bicicletas barra-forte e barra-circular, de produção da Caloi e Monarka, respectivamente, e 

conhecidas por serem bicicletas populares, baratas, acessíveis e de fácil manutenção.  

O modelo urbano simples, e suas variantes sem freio (conhecida como brakeless), ou de 

marcha única (single speed), é aquele encontrado nas bicicletas fixas. Por conta da sua 

simplicidade mecânica, como a ausência do sistema de marchas, freios, e alforje, esse tipo de 

bicicleta é extremamente leve e veloz. Originalmente uma adaptação das bicicletas modelo 

speed, que foram concebidas para corridas em velódromos fechados, as bicicletas fixas são 

muito utilizadas por profissionais de entrega por conta da sua eficiência sobre o asfalto. Por 

conta de sua falta de robustez comparado à outros modelos, tem uma característica muito ágil 

nas ruas por conta da sua facilidade de cortar por entre carros. Sua geometria reta permite que 

seus usuários comumente apoiam-se sobre os pedais e o guidão e pedalem em uma postura 

montada sobre a bicicleta.  

As bicicletas dobráveis se assemelham às bicicletas urbanas comuns, com um quadro 

rebaixado ideal para utilização com roupas de passeio e o transporte de objetos com alforjes 

dianteiros e traseiros. Sua principal diferença é a possibilidade de, quando dobrada, poder ser 

facilmente embarcada em outros modais de transporte como trens, metrôs, ônibus, e carros. 

Apesar de sua postura de pedalada ser semelhante à de bicicletas comuns, o tamanho menor do 

aro e a leveza da bicicleta causam um desgaste maior no corpo do ciclista em pedaladas de 

longa distância, por isso é indicada estritamente para uso urbano e de curtos percursos. Por 

conta da característica portátil, esses modelos utilizam rodas tamanho aro 20, também 

utilizadas em bicicletas infantis  

Os modelos speed assemelham-se em estrutura às bicicletas fixas, mas possuem 

tecnologias nos materiais e na angulação de seus componentes que as tornam bicicletas com 

um alto valor de mercado e voltadas para treinos amadores e profissionais. Por serem bicicletas 
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bastante especializadas, não são comumente utilizadas em deslocamentos diários por conta de 

segurança e do desgaste das peças. Esse tipo de bicicleta possui poucos modelos de fabricação 

nacional, o que dificulta ainda mais sua acessibilidade. Sua postura de pedalada é semelhante 

à de bicicletas fixas, com a diferença de que são mais robustas por conta dos sistemas de 

marchas e freios.  

As bicicletas do modelo BMX, por sua vez, possuem diferenças estruturais com relação 

aos outros tipos. Primeiramente, seu quadro é consideravelmente rebaixado quando comparado 

à outros modelos e utiliza os mesmos tamanho de rodas das bicicletas infantis e dobráveis. A 

parte dianteira da bicicleta é solta e pode ser girada livremente para a realização de manobras 

em pistas especializadas. A popularização da BMX foi uma das primeiras ocasiões em que a 

bicicleta foi adotada por um grupo social de alta visibilidade – no caso, os jovens da 

contracultura dos anos 70 – e segue até os diais atuais tendo uma importância central no cenário 

do uso da bicicleta urbana em São Paulo.  

 Embora sejam uma presença recente nas vias da cidade, há ainda um outro tipo de 

bicicleta que circula pela cidade, a elétrica. Essas possuem a mesma estrutura de uma bicicleta 

urbana, e contém uma bateria recarregável montada no quadro, cujo acionamento está ligado à 

tração dos pedais. Desse modo, a bateria acelera a bicicleta e estabiliza a velocidade atingida 

independentemente da velocidade da pedalada. Ainda que muito práticas na capital paulistana 

por conta da topografia irregular e alta velocidade do tráfego, essas bicicletas são 

financeiramente bem menos acessíveis que os outros modelos.  

Por conta da sua capacidade de auxiliar em uma espécie de pedalada assistida, esse tipo 

de bicicleta pode ser utilizado por pessoas mais idosas, assim como por pessoas com 

dificuldades de locomoção ou inexperientes com a bicicleta, ampliando-a para uma gama ainda 

maior de usuários que poderiam se beneficiar de suas características. Atualmente, contudo, seu 

valor chega a ser de 3 ou 4 vezes maior que modelos de bicicletas mais básicas, o que 

compromete sua entrada e utilização nas ruas brasileiras. Seu alto custo de manutenção, por 

conta de suas especificidades, também contribui para essa barreira.  

A tabela abaixo reúne informações acerca dos preços médios alcançados pelos vários 

tipos de bicicleta no mercado brasileiro, com informações agregadas de sites de compras de 

bicicleta.  
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TIPO DE BICICLETA MÉDIA DE PREÇO 

Urbana R$430 – R$500 

Urbana Simples (Fixas) R$1.500 – R$2.000 

Dobrável R$900 – R$ 1.200 

Speed R$2.000 – R$4.000 

BMX R$400 – R$700 

Mountain Bike (MTB) R$800 – R$1.200 

Elétrica R$3.200 – R$5.400 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 Além de proporcionar mecânicas diferentes ao processo de pedalar, assim como 

possibilitar facilidades para circular por determinados obstáculos e terrenos, os diferentes 

modelos de bicicleta propiciam ainda diferentes posturas de pedalada, como pode ser 

observado na Figura 22. As diferentes posturas, necessárias para a adequação do corpo do 

ciclista ao quadro da bicicleta, tem impactos na relação dos ciclistas com o espaço da cidade e 

com outros ciclistas 

Figura 22: Variações em posturas de pedalada a partir do modelo de bicicleta. 

Fonte: Blog “Terra, Ecologia Prática57”. 

Como colocado por Csordas (2013), o mundo apenas pode ser experenciado a partir da 

mediação dos próprios corpos. Nesse sentido, a relação que se estabelece com o ambiente é 

intrinsicamente pautada nas vivências corporais que atuam sobre ele. No caso da bicicleta, as 

diferentes posturas de pedalada proporcionam experiências distintas na relação com o espaço, 

                                                           
57 http://www.terra.org/categorias/articulos/ergonomia-en-la-bicicleta-la-importancia-de-los-

componentes 

Acesso em fevereiro de 2018. 

http://www.terra.org/categorias/articulos/ergonomia-en-la-bicicleta-la-importancia-de-los-componentes
http://www.terra.org/categorias/articulos/ergonomia-en-la-bicicleta-la-importancia-de-los-componentes
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na medida em que exigem diferentes configurações corporais que são atuadas conforme suas 

necessidades. 

Embora não tenha sido o foco dessa pesquisa, os entrelaçamentos das posturas corporais e 

suas relações com o espaço podem ser observados em algumas falas dos informantes, 

apresentadas nas próximas sessões. Isso pode ser observado, particularmente, em ciclistas cuja 

bicicleta exige que a postura de pedalada seja mais montada sobre a bicicleta – como indicada 

pelo ciclista de uniforme na Figura 22 –, como ciclistas esportivos e àqueles de bicicletas fixas. 

Entre eles, o espaço transforma-se em obstáculos a serem superados através da sua própria 

performance, e construídos na relação com o corpo.  

“[...] [Existem] outras dinâmicas da bicicleta que você nunca tinha notado. 

A fixa é a que eu mais me divirto pra pedalar na cidade. Você tem que 

conhecer o relevo da cidade pra saber onde você pode andar, e só disso já te 

deixa muito mais ligado de onde é que você tá pedalando, te deixa sempre 

pensando ativamente no caminho que você vai fazer. E aí você acaba ficando 

mais fortinho também, mais rápido que os outros, porque você tem que 

encarar uma ladeira que você acha que você não vai conseguir, [...] mas você 

vai lá e consegue. E sei lá, esse negócio de ‘ah, eu sei que eu fazendo rápido 

esse caminho aqui, mas aquele outro tem mais inclinação, será que eu 

consigo?’ E você tenta, é um jogo de interação na cidade pra tentar descobrir 

caminhos legais, tipo onde é que você consegue desenvolver uma velocidade 

legal com a tua bicicleta. Torna uma experiência toda mais lúdica e mais com 

a cidade, porque você fica muito mais dependente do relevo”. 

Stefanno, atleta de fixa e membro de equipe de corrida. 

Nesses grupos, o espaço é construído numa relação intrínseca entre o próprio corpo, a 

bicicleta, e o ambiente construído de fato, como indicado pela fala do ciclista da bicicleta fixa. 

Essas características tornam-se próprias aos grupos dos quais esses ciclistas pertencem, nos 

quais a lógica da performance e da superação dos próprios limites corporais pauta as relações 

estabelecidas por eles. Contudo, as relações entre corpo e espaço em outros grupos manifestam-

se de outras maneiras que foram pouco captadas nessa pesquisa, e merecem maior foco em 

estudos futuros.  

Além disso, a aparência estética da bicicleta e do ciclista que a pedala também influencia o 

tipo de relação estabelecida com os outros atores sociais, inclusive com outros ciclistas. Desse 
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modo, bicicletas com pinturas e adesivos chamativos, mesmo que utilizadas para locomoção 

ao trabalho ou escola, são percebidas como sendo objetos de lazer e não são respeitadas por 

outros no trânsito. De modo similar, ciclistas que utilizam equipamentos de segurança e 

aparentam uma figura mais “profissional” de ciclista costumam ser mais respeitados.  

“E é verdade, eu acho que quando você tá todo vestido de ciclista, eu tenho 

a impressão que os carros te respeitam mais. Porque parece que é uma coisa 

que te coloca numa condição de alguém que já conhece mais daquilo, você 

não é um qualquer que só subiu numa bicicleta. [...] E tem isso, quando você 

coloca um capacete, uma luvinha, já não parece muito uma pessoa que não 

tá preparada pra andar de bicicleta, então acho que tende a ser mais 

respeitado por outras pessoas que estão no trânsito, tanto motoristas quanto 

motociclistas” (Marcela, ciclista moradora da região central). 

Nomeados a partir de falas nativas, os grupos encontrados nessa pesquisa serão 

apresentados abaixo com mais detalhes. Apesar de não contemplarem todo o universo de 

ciclistas da cidade, nem sendo intensão desta pesquisa, os grupos são elucidativos de 

sociabilidades e arranjos sociais e de uso do espaço urbano que emergem tendo na bicicleta sua 

centralidade e contemplam diferentes classes e grupos sociais, desde jovens até senhoras, 

moradores de regiões periféricas e centrais, ricos e pobres – embora com diferenças muito 

marcadas em suas experiências da cidade a bordo a bicicleta.  

 

4.2.1.  A GALERA DOS JOVENS 

Por conta da aproximação física da pesquisadora com os espaços frequentados por este 

grupo, e os repetidos encontros e aproximações com seus membros, a Galera foi o primeiro 

grupo identificado e abordado na trajetória da pesquisa. Composto por pessoas jovens na sua 

maioria, os integrantes da galera podem ser vistos circulando a região central da cidade com 

suas bicicletas diferenciadas, tanto pelo uso de modelos de bicicleta que não são comumente 

utilizados por outros ciclistas, quanto pelas customizações estéticas nas mesmas.  

Os membros desse grupo possuem algumas características que os diferenciam dos 

demais ciclistas da cidade, sendo a mais significativa delas as experiências de vivências 

internacionais, principalmente por meio de programas de intercâmbio estudantil. Tomando 

como inspiração estilos de vida presentes em outras cidades, especialmente em capitais 

europeias, esses jovens retornaram ao Brasil e passaram a replicar práticas de consumo de 
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influência ambientalista, como o veganismo, hábitos de reciclagem e meios de mobilidade 

sustentável.  

 “Quando eu saí do meu emprego, eu fiquei dois meses na Alemanha. E aí eu 

fiquei em uma cidade muito pequena, fiz tipo um intercâmbio numa micro 

cidade, e tinha ciclovia para tudo quanto é lado na cidade. Eu tava na casa 

de um cara que me emprestou a bike dele, ele trabalha e como eu ficava o dia 

inteiro à toa, eu pagava a bicicleta e tinha uns parques incríveis, [...] uns 

parques muito grandes que você podia ir pedalando. E ao mesmo tempo eu 

não tinha muito dinheiro, não tinha muita coisa pra fazer, então a bicicleta 

me deu essa mobilidade que eu não tinha, porque eu não sabia nem pegar 

ônibus em alemão, e fui acumulando essa experiencia da bicicleta” 

Maísa, ciclista da Zona Oeste e membro do Bike Anjo 

 Os ciclistas da Galera circulam quase que exclusivamente com bicicletas fixas, modelos 

que, além de suas características mecânicas já apresentadas acima, são reconhecíveis por sua 

aparência estética simples e compacta. Em São Paulo, o modelo mais popular de bicicleta fixa 

é uma bicicleta promocional que foi presenteada aos participantes de um passeio de bicicleta 

patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o Caixa Night Ride, apelidada de Caixinha. As 

Caixinhas se popularizaram entre ciclistas fixos por conta do baixo valor de venda e por ser 

uma bicicleta altamente customizável, que tem como principal identificação estética suas 

tradicionais rodas com detalhes azuis. 
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Figura 23: Detalhes da bicicleta fixa promocional distribuída pela Caixa.

 

Fonte: Foto disponível no Blog “Bike Fixa Brasil58”, autor desconhecido. 

Denominados fixeiros por si próprios e por outros ciclistas, ser um membro deste grupo 

implica em práticas e relações – com os automóveis, com o espaço físico da cidade, com os 

outros ciclistas, etc. – diferenciadas. Inspirando-se diretamente na cultura urbana de bicicletas 

fixas de cidades dos Estados Unidos, suas ideologias são muito próximas às do movimento 

anarquista e punk. Essa cultura surgiu em grandes centros urbanos americanos, como São 

Francisco e Nova Iorque, a partir de práticas de mobilidade e velocidade praticadas por 

entregadores de bicicleta, que começaram a organizar corridas informais durante os anos 80 e 

iniciaram um movimento de postura autêntica com a bicicleta e a cidade. Tem como proposta 

maior ser uma resistência em todos os sentidos: à dominação das ruas pelos automóveis, à 

utilização da bicicleta fixa apenas como instrumento de corrida em velódromos fechados, às 

leis de trânsito, entre outros. Conforme explicitado por Eicher (2017): 

“Mas no caso de ciclismo com bicicletas fixas, parece ser tudo sobre rejeitar 

as regas e até mesmo as transgressões rotineiras das regras através da 

realização de movimentos anarquistas e voluntariamente perigosos através 

dos diferentes lugares de trânsito, muitas vezes realizados ‘apenas por 

                                                           
58 http://bikefixabr.blogspot.com.br/2016/09/a-bike-fixa-da-caixa-grande-celeuma.html 

Acesso em dezembro de 2017. 

http://bikefixabr.blogspot.com.br/2016/09/a-bike-fixa-da-caixa-grande-celeuma.html
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diversão’ e no limiar das próprias habilidades”. (EICHLER, 2017, tradução 

da autora). 

A característica mecânica desse tipo de bicicleta dá margem para diversas 

manifestações corporais relacionadas à performance e ao dinamismo durante a pedalada. Por 

conta da ausência de mecanismos de marcha, para se atingir uma velocidade maior é necessário 

aumentar a frequência da pedalada e a força do próprio corpo, assim como é preciso saber 

controlar a velocidade das rodas pelo pedal em descidas e paradas. Desse modo, o diferencial 

para se atingir uma velocidade elevada com esse tipo de bicicleta é o esforço e a técnica de 

pedalada do próprio ciclista (BIKE FIXA MISSOES, 2012; CHAVE QUINZE, 2016). 

 A simplicidade mecânica e pureza das bicicleta fixas inspira a simplicidade em outros 

âmbitos da vida desses ciclistas, que frequentemente adotam práticas corporais naturais, como 

alimentação vegana ou vegetarianas, e são adeptos do straight edge – subcultura punk dos anos 

80 que defende a abstinência do uso de substâncias entorpecentes, como álcool, tabaco, e 

drogas. Hábitos de consumo consciente e sustentáveis são bastante incentivados e 

compartilhados pelos ciclistas da Galera, como a troca de materiais e peças para manutenção 

de bicicletas.   

Por conta de suas características mecânicas, que exigem uma técnica e nível de pedalada 

mais elevado do que o necessário para outros tipos de bicicleta, os chamados “fixeiros” prezam 

muito a eficiência corporal e a característica ágil e leve de suas bicicletas, o que os permite 

andar em meio ao trânsito e ultrapassar velozmente por entre os outros veículos. A dificuldade 

de manejo, força, e as técnicas corporais necessárias para guiar uma bicicleta fixa faz com que 

membros da Galera sejam muito respeitados por outros ciclistas.  

“Depois que eu comecei a andar de fixa, que é uma bicicleta um pouco mais 

estilinho, ela é mais bonita, tu controla ela um pouco mais porque tu não 

controla só os freios. Tu tá com teu corpo inteiro em movimento enquanto a 

bicicleta tá – tu fica um pouco mais ousado, eu me tornei um pouquinho mais 

agressiva depois da fixa. [...] É bem loucura, porque tu sente uma 

transformação no corpo e na cabeça [...] Não sei se tu fica te achando mais 

dono de pedaço, porque na outra bicicleta tu tá com uma postura mais 

comportada, você é um cidadão que está pedalando na ciclovia e lá lá lá. O 

fixeiro não, ele tem uma bicicleta que é muito fininha, ele passa no meio dos 

carros, ele fica parado na frente do sinal”.  
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Tavinha, atleta de fixa e membro de equipe de corrida. 

Por conta das influências ideológicas de resistência ao movimento dos carros e o retorno à 

potencialidade do corpo, as Galeras acabaram tornando-se grupos proeminentes na cena 

underground de São Paulo e expandiram suas áreas de interesse para além do campo da 

mobilidade. As Galeras mantém relações próximas com o circuito de bandas hardcore na 

cidade, não sendo raros ciclistas membros dessas bandas. Seus gostos e habilidades para 

estética, importados de outros grupos de cultura fixa ao redor do mundo, os possibilita também 

como influenciadores na cena de grafite e outras intervenções urbanas, como adesivos. Na 

Figura 24 é possível identificar a proximidade dos movimentos de ciclismo urbano, 

principalmente das Galeras ligadas às bicicletas fixas, entre outros coletivos hardcores, punks, 

e anarquistas da cidade. Nota-se os adesivos do coletivo de fixas FXDBRA, acima na imagem, 

assim como o adesivo vermelho do Velodeath (ao centro), e o dos Ciclo Messengers (acima, à 

esquerda). 
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Figura 24: Adesivos de coletivos de ciclismo urbano em meio à outros movimentos da cena 

underground de São Paulo, em parede da lanchonete Prime Dog da Rua Vergueiro.  

  

Fonte: Foto registrada pela pesquisadora, São Paulo, 2017. 

A cultura fixa, segundo relato de seus membros, viveu um auge durante o período de 

implementação das políticas cicloviárias na cidade, a partir de 2015. Por conta dos novos 

ciclistas atraídos para a utilização da bicicleta por meio das ciclovias, muitos deles se 

interessarem tanto pela estética da prática da bicicleta fixa, quanto pelos seus ideais e proposta 

de relação com o espaço. A Galera organiza-se por meio de grupos menores, chamados de 

equipes, crews, coletivos, e galeras. Além da utilização da bicicleta para mobilidade diária, as 
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equipes organizam-se para a disputa de provas e organização de eventos, assim como para 

treinos e saídas casuais, sempre buscando a notoriedade de sua própria equipe sobre as outras. 

“Agora eu to com um time de ciclismo urbano anarquista, e a gente corre 

corridas na rua ilegais, todo mês. [...] E assim, é um monte de louco que usa 

a cidade como playground, tá ligado? É bem exatamente isso. E tem outras 

equipes na cidade, outras galeras que pedalam junto. Teve uma outra 

corrida, duas semanas atrás também, e a nossa onde é tirar essas corridinhas 

e combinar pedais mais longos porque a gente é do esporte também. A gente 

vai pra Paranapiacaba, vai subir o Pico do Jaraguá, vai pegar uma estrada 

pra Jundiaí, sabe? Então tem as duas coisas que nos interessam aí, que é o 

esporte e ocupar a cidade, e quando a gente consegue unir os dois é ótimo 

porque é lúdico, você deixa muita gente com vontade de fazer aquilo porque 

você tá voando na rua, adrenalina e blá, blá, blá, os vídeos ficam animais 

(risos).” 

Stefanno, atleta de fixa e membro de equipe de corrida. 

A cena das fixas é organizada principalmente através de suas páginas no Facebook59 

onde são divulgadas as corridas e registros dos treinos em grupo. Dois treinos ocorrem 

semanalmente com saída da Praça do Ciclista: o “Vai na Terça”, chamado de VNT por conta 

de suas iniciais, e o “Rolê de Sábado”, similarmente popularizado como RDS. As postagens 

dos grupos normalmente carregam as hashtags #fxdgear60 e as indicações das equipes que 

frequentaram o treino, assim como o percurso realizado.  

Diferentemente de outros grupos com divulgações mais locais, a Galera se destaca por 

fazer parte de uma intricada rede internacional de blogs, sites, e lojas com a temática da 

bicicleta. A partir de sua presença online e por conta de ferramentas para navegação de páginas 

sociais, principalmente as hashtags, os grupos de ciclismo de bicicleta fixa podem acompanhar 

equipes de outras cidades e acompanhar provas locais e internacionais. Isso possibilita um 

intercâmbio facilitado de ciclistas estrangeiros para provas locais, e a divulgação de equipes 

                                                           
59 https://www.facebook.com/fxdgearsp/ 

Acesso em fevereiro de 2018. 

 
60 https://twitter.com/hashtag/fxdgear 

Acesso em fevereiro de 2018. 
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bem estabelecidas no cenário local em outros países, como é o caso da Velodeath61 – um 

coletivo de ciclismo com mais de 10 mil seguidores em sua página do Instagram.  

Essa possibilidade de troca implica também na venda de mercadorias como camisetas, 

adesivos, e pôsteres de equipes para mercados internacionais, e insere a Galera em um circuito 

de possibilidades profissionais. Em São Paulo, por conta da organização dos grupos 

principalmente ao redor de mídias sociais, existem muitos fotógrafos, grafiteiros, artistas 

plásticos, produtores de vídeo amadores, músicos e profissionais ligados à produção de 

conteúdo relacionado ao universo do ciclismo urbano. A criação de conteúdos e manutenção 

dos perfis de mídias sociais das fixas são realizados por esses profissionais para a divulgação 

de seus trabalhos, o que em troca auxilia na organização e divulgação de novos eventos e na 

expansão da cena.  

Existe atualmente um rol de provas de bicicleta que são organizadas em formato de 

corrida, e em São Paulo elas normalmente ocorrem aos finais de semana. Como não se tratam 

de provas oficiais o trânsito de automóveis não é impedido no trajeto dessas corridas, o que 

traz a seus participantes obstáculos dinâmicos a serem vencidos a cada prova. Uma ideia muito 

partilhada entre os participantes é que é importante participar para “fortalecer o movimento”, 

e não apenas quando se treina para ganhar a competição. Algumas provas são abertas a todo 

ciclista utilizando qualquer tipo de bicicleta, como o Pedal Tortura62– uma prova de resistência 

na qual se disputam várias pequenas corridas em série, realizada no Minhocão mensalmente. 

Contudo, outras provas são exclusivas de ciclistas com certos tipos de bicicleta como é o caso 

das Alleycats63 que só podem ser corridas com bicicletas fixas.  

Além de ser um importante acontecimento que propicia encontros e realiza a 

manutenção das relações sociais entre as equipes, o lado competitivo das corridas também se 

manifesta significativamente. O prestígio adquirido pela equipe da qual o atleta vencedor 

pertence se reflete principalmente dentro da própria comunidade de ciclistas participantes dos 

                                                           
61 https://www.instagram.com/velodeathofficial/ 

Acesso em fevereiro de 2018. 

 
62 https://www.facebook.com/pedaltortura/ 

Acesso em dezembro de 2017. 

 
63 https://www.facebook.com/alleycatsp/ 

Acesso em dezembro de 2017. 
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circuitos de corrida, e é a principal maneira de equipes novas ganharem respeito e irem se 

estabelecendo na cena. Em troca, os eventos organizados pelas equipes já conhecidas contam 

normalmente com mais patrocinadores, melhores premiações, e mais divulgação, atraindo mais 

público e sendo mais atrativas. 

“[...] A gente quer provar que a gente conhece a cidade pra caralho, pra nós 

mesmos e pra quem pedala. [...] Eu nunca tinha pegado pódio em nenhuma 

corrida, e na última corrida eu fiquei em segundo, e eu sabia que, não por 

ter alguma autoridade, mas pras pessoas me conhecerem e estarem dispostas 

a trocar ideia comigo, olharem no olho, eu tinha que pedalar pra caralho, 

pra eles saberem que eu realmente levo a sério o negócio. [...] Aí é quando a 

gente vai dar um show, então a gente tem que dar um show e tem que fazer 

isso bem feito, e tentar ser o melhor, pro rolê ficar bonito, não pra ganhar 

dos outros, mas pra realmente fazer uma performance foda”. 

Stefanno, atleta de fixa e membro de equipe de corrida. 

Por conta da postura descontraída de seus membros, que são vistos por atores sociais fora 

do circuito do ciclismo como jovens que utilizam bicicletas diferenciadas para um estilo 

diversificado de pedalada nas ruas, muitos conflitos sobre a ocupação do espaço da Galera e 

de outros atores no trânsito. Aqui, uma das estratégias utilizadas por esse grupo é a que os 

informantes apelidaram de “U-Lock Justice”, ou justiça do cadeado. Como seu próprio nome 

indica, uma U-Lock é uma trava de bicicleta em formato de U e é produzida com um material 

resistente e pesado. Na ocasião de conflitos agressivos entre os ciclistas e automóveis, os 

ciclistas atacam a lataria e as janelas dos carros em uma tentativa de “educar” os motoristas 

para o compartilhamento das vias.  

“Essa é a vida de fixeiro, arrumando treta todo dia. Teve uma vez com um 

ônibus, que eu tava indo pro trabalho, antes de pegar a Indianópolis tem uma 

ciclovia com um ponto de ônibus do lado. O farol tava aberto pra mim, mas 

quando eu fui o cara jogou o ônibus pra cima da ciclovia, e eu tive que pular 

pra calçada, praticamente, tive que pular da bicicleta. E aí o cara achou 

muito ruim, e aquele cadeado lá, eu uso uma mochila que dá pra pegar ele 

rápido nas costas, e fui pra cima do ônibus”.  

 “Uma vez [...] um ônibus fechou a galera inteira. Simplesmente porque ele 

quis fechar, tipo aquela fechada educativa, sabe? Tava todo mundo andando 

na rua, a gente abriu pro ônibus, ele passou no meio e fechou todo mundo. 
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Nesse dia aí a galera ficou muito puta, todo mundo esperou o ônibus parar 

no farol e aí não teve jeito, todo mundo com o cadeado na mão, quebrou o 

vidro, ninguém queria saber. Ficou com o prejuízo dele pra deixar de ser 

otário”.  

Gustavo, ciclista de bicicleta fixa.  

A noção de U-Lock Justice engloba muitos dos valores do movimento cicloativista, como 

a imagem da bicicleta e do ciclista como ferramenta de contracultura e enfrentamento à 

realidade do uso indiscriminado do carro, a simbologia e o ideário anarquista, e a retomada das 

ruas pela força da bicicleta.  

Figura 25: Cartoon representando a U-Lock Justice. 

  

Fonte: Imagem compartilhada em grupo de WhatsApp, artista desconhecido.  
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4.2.2. A FAMÍLIA DOMINGUEIRA 

Um segundo grupo bastante presente na cena paulistana é o conjunto de ciclistas 

autodenominado Família. Muito diferente do primeiro grupo apresentado, dos ciclistas fixeiros 

que fazem parte de uma intrincada rede internacional de competições e venda de mercadorias, 

as Famílias Domingueiras tem uma inserção muito mais local na cidade. Em muitos casos esses 

grupos atuam apenas em seu próprio bairro, como o Pedal Itaquera ou o Fúria Norte Bikers, da 

região Leste e Norte, respectivamente.  

Como o próprio nome pode indicar, o grupo da Família Domingueira é composto por 

famílias que saem para pedalar, normalmente vizinhos de bairro que residem em regiões mais 

afastadas do centro da cidade. Por conta de serem grupos menores e que realizam rotas nas 

redondezas dos próprios bairros, a Família Domingueira possui grupos divididos entre as 

regiões da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte, assim como os da região 

metropolitana que são sediados em cidades próximas à São Paulo, como Diadema e Mogi das 

Cruzes. Na região central da cidade, os grupos que circulam são relacionados à passeios 

turísticos e outros coletivos de ciclismo, como os fixeiros. 

Em cada uma das zonas da cidade, os grupos se dividem novamente em grupos menores 

que se restringem à regiões espaciais delimitadas da cidade, como o Pedala Itaquera e o Pelotão 

de Elite da Cidade Tiradentes, ambos atuantes na Zona Leste da Capital. Estes menores 

agrupamentos funcionam como grupos de pedal64, no qual seus membros saem para passeios 

ciclísticos a partir de um ponto de encontro de fácil acesso ao seu respectivo pedaço. Os 

passeios seguem uma divisão por nível de experiência, indo desde iniciantes até experientes.  

De modo similar aos outros grupos de ciclismo que foram aqui apresentados, os grupos 

da Família se organizam por meio de aplicativos de mensagens e em comunidades digitais 

acessadas por meio de redes sociais. O cronograma de saída dos grupos, com algumas variações 

pontuais, segue um padrão de saídas noturnas durante os dias úteis, com datas específicas para 

ciclistas iniciantes, intermediários e avançados, e passeios ciclísticos de natureza turística à 

trilhas, parques e cidades próximas, como as cidades de Bertioga e Santos, e o Pico do Jaraguá.  

                                                           
64 Para conhecimento dos grupos de pedal atuantes na cidade de São Paulo atualmente, ver:  

https://www.youtube.com/watch?v=EptFXN0Plaw&t=92 e 

http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/sao-paulo-na-bike/grupos-de-pedal-em-sao-paulo-por-regiao-e-

perfil-de-ciclista/ 

Acesso em dezembro de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=EptFXN0Plaw&t=92%20
http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/sao-paulo-na-bike/grupos-de-pedal-em-sao-paulo-por-regiao-e-perfil-de-ciclista/
http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/sao-paulo-na-bike/grupos-de-pedal-em-sao-paulo-por-regiao-e-perfil-de-ciclista/
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Figura 26: Cronograma de saídas do grupo Los Bikers ZL, referente a uma semana de 

dezembro de 2017.  

 

Fonte: Imagem publicada no grupo do Facebook Los Bikers ZL65. 

 

“Esse pedal que teve ontem foram quatro grupos aqui da Zona Leste. Todo 

mundo se reúne, tira foto, faz um café da manhã e saímos pro pedal. Juntamos 

todo mundo, compramos frutas, levamos carro de apoio com fruta pro 

pessoal a hora que chegou no Pico do Jaraguá, que chegou todo mundo 

morto (risos)” 

Francisco, ciclista da Zona Leste 

 

                                                           
65https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398982670560779&set=a.109207372871645.10737418

28.100013471476442&type=3 

Acesso em dezembro de 2017. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398982670560779&set=a.109207372871645.1073741828.100013471476442&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398982670560779&set=a.109207372871645.1073741828.100013471476442&type=3
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“Quando são esses pedais de domingo a gente conversa, tem pessoa 

que leva caixa de som e a gente vai ouvindo música, cantando na rua. 

Tem umas moças que ficam cantando e a gente vai embora”.  

Vinie, entregador de bicicleta e ciclista da Zona Leste 

Por conta da circulação dos ciclistas desse grupo tanto por locais urbanos quanto por 

locais de terra, na ocasião de passeios à parques e trilhas, o tipo de bicicleta utilizado por eles 

é majoritariamente a Mountain Bike. Embora tenham um valor de mercado um pouco mais alto 

por conta das tecnologias utilizadas para a circulação sobre terrenos de terra e barro, a ausência 

de modelos de bicicleta mais básicos no mercado atualmente faz com que as Mountain Bikes 

sejam extremamente popularizadas para classes baixas-altas e médias-baixas. São bicicletas de 

manutenção média, por conta do sistema de marchas e outros mecanismos específicos, que 

necessitam gastos mensais.  

Embora as Famílias Domingueiras realizem pedais durante semana, seus eventos de 

maior presença são aqueles realizados aos finais de semana. As saídas as noites são marcadas 

pela presença predominantemente masculina nos grupos, enquanto que aos finais de semana as 

mulheres e crianças estão presentes em maior número. Isso pode indicar uma lógica de 

ocupação do espaço e de sociabilidade da rua, predominantemente masculina, principalmente 

durante o horário noturno. Uma outra evidência dessa lógica de ocupação do espaço é a própria 

organização das saídas aos finais de semana com todos os membros da Família, onde os 

homens andam mais próximo aos carros e separam uma parte da rua para a circulação das 

mulheres e crianças. 

As Famílias Domingueiras seguem, ainda, uma lógica rígida de pertencimento de seus 

membros e do seu pedaço. Do mesmo modo como as Galeras buscam notoriedade e respeito 

de seus pares para obter maior divulgação de seus membros e eventos, as Famílias buscam ser 

bem estabelecidas em seus pedaços de modo a virarem referência para ciclistas daquela região 

e conquistar mais ciclistas para seus pedais. Ainda assim, existe uma espécie de circuito de 

trocas que envolvem as Famílias de uma determinada região, que conta com eventos de maior 

escala organizados em conjunto que envolvem os ciclistas de todos os grupos da região, e 

pedais com a presença de ciclistas convidados de outras Famílias. 

A lógica de ocupação do espaço urbano das Famílias Domingueiras, pautadas por 

passeios noturnos aos dias de semanas, é uma herança dos primeiros grupos de ciclismo de São 
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Paulo. O primeiro grupo de pedal da cidade, os Night Riders, foi organizado pela agora 

proeminente ciclista Renata Falzoni, que influenciou e participou do planejamento de políticas 

públicas cicloviárias desde a década de 80, tanto na cidade de São Paulo como no Brasil. 

Embora descontinuado, o Night Riders uniu vários ciclistas que marcaram a história da 

bicicleta na cidade e foi fundante para estabelecer a cena local de algumas modalidades 

esportivas urbanas.  

“Eu sempre fui uma pessoa boêmia, e eu sempre dormi muito pouco. Eu 

comecei a pedalar como meio de transporte em 76, eu dei meu carro pro meu 

irmão e comecei a rodar tudo de bicicleta, e nessa época eu ainda estava 

estudando (...), então eu ia de bicicleta e voltava – e não voltava, ficava 

rodando pela cidade. (...) E eu não voltava pra casa, ficava rodando e 

rodando, era o Ponto Chic, era o Riviére, ficava rodando na cidade. Isso na 

década de 70, 80 já comecei a fazer com amigos. (...) Um dia eu estava com 

eles (...), devia ser umas 2h, 3h da manhã, e surgiu esse nome, Night Bikers.  

E aí eu tava dando uma entrevista, ao vivo, para o Paulo Lima da 89 Fm, e 

ele perguntou ‘o que você está aprontando?’, e eu falei ‘ah, to saindo daqui 

e to indo lá para o Pacaembu, tem um grupo chamado Night Bikers’. Quando 

eu cheguei no Pacaembu, porque a gente falando ao vivo na 89, tinha uma 

galera, tinha uns 80 ciclistas que tinham vindo, que tinham me ouvido na 

rádio (...) e uma galera juntou lá. Isso era 89 já.” 

Renata Falzoni, em entrevista66 ao canal do YouTube “Bike é Legal”, 2016.  

Embora esses grupos sejam bastante atuantes em suas respectivas regiões, com saídas 

semanais ao longo de todo o ano, muitos deles relatam dificuldades em conseguir atrair novos 

membros para suas práticas. Em particular na periferia, a cultura de consumo, status e relações 

sociais relacionada com a motocicleta muitas vezes compete com a bicicleta em seu uso como 

meio de transporte e lazer. Nesses locais, a bicicleta é comumente vista como um brinquedo da 

infância, e é esperado que jovens a troquem por uma motocicleta para que possam ter acesso à 

oportunidades do mercado de trabalho ou que realizem bicos como entregadores para 

comércios locais (TELLES, 2006).  

                                                           
66 https://www.youtube.com/watch?v=Phy7VcN7oPA&feature=youtu.be 

Acesso em dezembro de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Phy7VcN7oPA&feature=youtu.be
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“Na quebrada a galera não usa muito bike, não, porque a galera lá prefere 

moto. Porque assim, é foda, o sistema tenta te vender um sonho de sucesso, 

vamos colocar assim, e dentro desse sonho de sucesso tá embutido o carro 

caro, a moto. Então o moleque, até 14, 15 anos, ele tá no rolê com os amigos, 

de bike. Aí um grupinho ali, com 16, 17 anos pega uma motinho. Aí o outro 

já vê, arruma um jeitinho e compra ele uma motinho. As menininhas já olham 

pro cara de moto diferente do que olham pro cara da bike, então a moto dá 

um status pra molecada de 15, 16 anos. Aí a bicicleta, em vez de um meio de 

transporte, ela vira um brinquedo da infância que o cara acaba encostando 

como um brinquedo, porque aí ele já vai pro mundo adulto, e nesse mundo o 

que te fortalece [...] é o motor, que vai te dar esse status, essa velocidade, 

essa autonomia. E é o que todos eles querem, os jovens”.   

Magrão, cicloativista do Bike Zona Leste 

 Apesar dessa perspectiva, a prática do ciclismo como lazer é difundida em alguns 

grupos de bairros periféricos por se tratar de uma atividade barata e simples, que une práticas 

esportivas e grupos de socialização locais. Alguns grupos da Família Domingueira, 

principalmente aqueles atuando em bairros com altos índices de criminalidade entre os jovens, 

tentam fazer da bicicleta um instrumento de mudanças de pequena escala na periferia, criando 

grupos de pedal juvenil entre os adolescentes e buscando financiamento de representantes do 

poder público local para a organização de eventos relacionados à temática ciclística. 

 A prática da bicicleta para esses jovens proporciona também algumas práticas 

profissionais informais, como mecânicos e entregadores locais, e tem ligação com um outro 

tipo de relação afetiva estabelecida com o bairro, proporcionada pela relação próxima do corpo 

com o espaço. Contudo, esses grupos tem sua circulação dificultada por roubos e furtos que se 

dão por conta da falta de policiamento nessas regiões, e enfrentam outras dificuldades como a 

qualidade precária das ruas e a valorização social dos transportes motorizados, como indicado 

anteriormente. 

“Ou eu pedalo ou eu faço coisa errada, o que tem de jovem que tem lá no 

bairro que rouba é enorme, então eu prefiro pedalar. É meio que uma forma 

de inclusão social, né, de você não se envolver com coisa errada. Pra mim é 

só a bike, o esporte, pra deixar fora da rua. Quando eu era mais jovem, antes 

da bike, eu era terrível. [...] Agora eu to só no pedal, só na alegria”.  

Vinie, entregador de bicicleta e ciclista da Zona Leste 
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4.2.3. A TURMA DA LYCRA 

Foram apresentados até o momento dois grupos com características bastante distintas entre 

si, cada qual com suas próprias lógicas de organização interna e ocupando espaços diferentes 

na cidade, assim como sendo marcado pela utilização de modelos diferentes de bicicletas. O 

grupo que será aqui apresentado, as Turmas da Lycra, não possui uma caracterização tão 

definida pelo tipo de bicicleta de seus participantes, como no caso da Galera, e nem uma 

identidade ligada ao seu bairro ou local de origem, como as Famílias Domingueiras. Do 

contrário, as Turmas de Lycra estão presentes em toda a cidade e são abertas para ciclistas de 

qualquer região.  

Esses grupos possuem características mais informais com relação à organização de suas 

saídas de passeios, e utilizam a bicicleta como forma de lazer e prática de esportes. Não são 

organizados por meio de alguns membros centrais como os grupos mais formais que foram 

apresentados anteriormente, e por nascerem a partir da conveniência de seus membros, podem 

rapidamente deixar de existir ou passar a circular em outras regiões. Esses grupos se originam 

do interesse de seus membros no ciclismo e dependem do conhecimento dos mesmos sobre 

outras pessoas que queiram iniciar a prática, normalmente em locais de trabalho, academias ou 

condomínios. Os ciclistas que as compõe são, em sua maioria, iniciantes e inexperientes em 

pedalar na cidade, o que faz com que esses grupos circulem majoritariamente por lugares que 

contam com infraestrutura cicloviária, além de parques e clubes.   

As Turmas contam com a participação de um ou mais ciclistas com maior experiência, que 

guia o grupo e auxilia em assuntos como técnicas de pedalada e dicas para pedalar nas ruas. A 

frequência das saídas depende da agenda pessoal de seus integrantes, principalmente dos 

ciclistas veteranos, mas são realizadas sempre em horário noturno para serem após o expediente 

de trabalho. Como seu próprio nome indica, seus membros costumam utilizar roupas destinadas 

para a prática de exercício físico – embora sem a especificidade de utilizar roupas próprias de 

ciclismo e sem os logotipos de seus grupos, o que os distingue visualmente de outros grupos 

de ciclismo na cidade.  
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Talvez a Turma mais icônica e representativa seja o grupo de pedal Saia na Noite67. 

Inspirado no primeiro grupo de pedal paulistano, os Night Riders, o Saia na Noite é o grupo 

com a mais longa atuação na cidade, com saídas regulares desde 1992. Destaca-se por ser um 

grupo duradouro e voltado para a utilização da bicicleta como lazer nas noites paulistanas, com 

passeios semanais por bairros nobres da capital, como Pinheiros, Moema e Jardins.  

“Em 85, eu comecei a ir trabalhar de bicicleta. Ia trabalhar todo dia, 

bonitinha, de saia, mochilinha. E nessa época, 85, o povo olhava. Até porque 

não tinha quase mulher, não é, ainda mais mulher mais velha – porque 

naquela época eu era velha, hoje não, mas 37, 42, naquela época, você era 

velha. E as minhas amigas achavam esquisito, ‘você é louca, Teresa, como 

você vai trabalhar de bike, com saia?’. Aí elas falaram ‘ah, a gente queria 

fazer o que você faz, mas nós temos vergonha’. Isso era mais ou menos 92. 

[...] Aí eu comecei a sair com 5 amigas, de noite, começo de 92. A gente saía, 

meu irmão fazia um apoio com um carro, e tinha um café aqui na Faria Lima 

muito legal que a gente ia. Um dia uma jornalista da Folha pediu pra fazer 

uma matéria, porque a gente pedalando sozinha a noite, esquisito, né. E 

quando ela fez, aquilo bombou” 

Teresa, ciclista fundadora do Saia na Noite 

O Saia na Noite tem, ainda, uma importância histórica na mobilidade de mulheres, 

sendo o primeiro grupo feminino de pedal da América Latina. Até os dias atuais serve de 

modelo para a criação de grupos de ciclismo organizados por e para mulheres, assim como foi 

o pioneiro em organizar pedais exclusivamente femininos. Eventos e iniciativas voltados para 

a questão da mulher no ciclismo tiveram grande exposição nos últimos anos, aliados ao 

crescimento da cena da bicicleta em várias capitais brasileiras. Destes, descasam-se o 100 

Gurias 100 Medo68, evento que reúne debates, palestras, oficinas e rodas de conversa acerca 

                                                           
67 http://www.saiananoite.com.br/ 

Acesso em dezembro de 2017 

 
68 http://prika.com.br/2017/06/02/100-gurias-100-medo-edicao-floripa-de-15-18-de-junho-de-2017/ 

Acesso em fevereiro de 2018 

 

http://www.saiananoite.com.br/
http://prika.com.br/2017/06/02/100-gurias-100-medo-edicao-floripa-de-15-18-de-junho-de-2017/
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do tema, e a iniciativa La Frida69, que ensina mulheres negras moradoras de periferias a 

pedalarem. 

[...] Alguns milhões de pessoas já leram ou ouviram falar algo sobre este 

grupo de mulheres comuns que se juntam através da bicicleta. [...] Desde o 

início e aos poucos foram fazendo uma espécie de trabalho de formiguinha, 

recortando votos de uma vida mais leve, solta, amiga e divertida, e 

transportando a boa nova não só para as mulheres, mas para toda sociedade. 

Este bom espírito se espalhou e de um Brasil com um número bem pequeno 

de bicicletas femininas circulando chegamos aos dias de hoje à normalidade 

de ver passando pelas ruas saias ao vento e sobre duas rodas. Dos passeios 

tímidos de antigamente elas, de boa forma, conduziram o sexo dito frágil à 

liberdade de usar a bicicleta para qualquer fim. Mais e mais mulheres saem, 

agora nos pedais. Nestes anos Saia na Noite viu surgir, em várias partes do 

Brasil, novos grupos organizados de mulheres ciclistas, alguns até 

influenciados pelo original. Influenciar é a palavra. Ter sido o primeiro 

grupo de bicicletas feminino do Brasil seria simplesmente um fato curioso, 

se a força destas meninas, mulheres e senhoras não chegasse hoje com tanta 

influência (SAIA NA NOITE, 2017). 

Embora aberto para mulheres de todas as idades, uma parcela considerável das 

integrantes do Saia na Noite são mulheres mais velhas, acima dos 30 anos, e senhoras, que 

encontram no grupo uma possibilidade de socialização que escapa de suas redes sociais 

habituais. Os passeios semanais realizados pelo Saia sustentam essa intrincada rede de 

sociabilidades e afetividade dessas mulheres, tornando-se um espaço de acolhimento, 

sociabilidades e trocas de todos os tipos: emocionais, materiais e até mesmo profissionais. A 

presença e abertura do grupo em uma época em que a presença feminina nas cidades para lazer 

não era uma ocorrência usual, assim como a escassez de espaços de socialização para mulheres 

dessa faixa etária, impactou positivamente a vida de muitas mulheres ao longo da existência 

do grupo.  

 

                                                           
69 http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2016/11/la-frida-ensina-mulheres-da-

periferia-andar-de-bicicleta.html 

Acesso em fevereiro de 2018 

http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2016/11/la-frida-ensina-mulheres-da-periferia-andar-de-bicicleta.html
http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2016/11/la-frida-ensina-mulheres-da-periferia-andar-de-bicicleta.html
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Figura 27: Mulheres do Saia na Noite em pedal na Av. Ibirapuera, região centro-sul de São 

Paulo.

 

Fonte: Foto divulgada na página de Facebook do Saia na Noite70. 

Contudo, por conta de sua relação mais casual com a bicicleta – pois seus membros 

costumam a utilizar somente como dispositivo de lazer e não como meio de transporte – muitos 

outros ciclistas que se consideram mais sérios com relação à bicicleta não aprovam da prática 

desses grupos. O distanciamento das Turmas de temas essenciais para outros ciclistas, como 

políticas públicas cicloviárias, a pauta da mobilidade urbana sustentável, e o próprio 

cicloativismo, faz com que alguns membros de outros grupos de ciclismo se relacionem de 

maneira negativa com as Turmas. 

“Esse povo do meio ciclístico, esse povo meio bicho-grilo, acha ridículo o 

Saia porque acha que é só perua. O Saia não tem perua, o Saia tem mulheres 

que querem bicicleta como lazer. Estão lá pra se divertir. Ás vezes a gente 

                                                           
70 https://www.facebook.com/saia.nanoite 

Acesso em fevereiro de 2018. 

https://www.facebook.com/saia.nanoite
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vai, enche a cara de cerveja e volta. E o pedal é 1km por hora, porque elas 

falam tanto que elas esquecem de pedalar. [...] Quando alguém que não 

consegue subir uma rua, um dia sobre meia rua, todo mundo bate palma; 

quando ela consegue subir inteira ela ganha um brinde. É assim”. 

Teresa, ciclista fundadora do Saia na Noite 

Ainda assim, apesar do antagonismo enfrentado por outros ciclistas mais experientes, as 

Turmas são frequentemente o meio pelo qual pessoas inexperientes com a bicicleta, 

principalmente mulheres, passam a adquirir as habilidades e técnicas necessárias para 

tornarem-se parte do Pessoal de Jeans – ciclistas que utilizam a bicicleta como meio de 

locomoção pela cidade.  Esses ciclistas, por sua vez, são mais amigáveis à grupos recreativos 

e passam a estimular amigos e colegas à prática da bicicleta como lazer, criando mais Turmas 

e mais ciclistas.  

“O pessoal não entende que esses grupos noturnos de ciclismo são as 

incubadoras de novos ciclistas urbanos. Se de 10 pessoas em um grupo, sair 

1 que começa a usar no dia-a-dia, já tá ótimo! Mas os ciclistas olham eles 

com maus olhos só porque são a turma da lycra: só andam de roupinha de 

ginástica, só andam na ciclovia, então acham que são menos ciclistas que 

eles.  

Vera, participante do grupo de pedal Saia na Noite.  

“Eu conheci esse rapaz que me ajudou a comprar um bicicleta, porque eu 

não teria a manha de comprar uma bicicleta sozinha, e a gente começou a 

andar de fim de semana. Aí eu achei uma outra menina, uma outra garota da 

minha empresa que andava de fim de semana. E aí começou, recreativo, 

ciclofaixa, ciclofaixa, ciclofaixa. E eu não sei como as coisas foram 

acontecendo (risos), mas em algum momento teve um estalo.” 

Maísa, ciclista da Zona Oeste e membro do Bike Anjo. 

Embora o Saia na Noite seja um grupo predominantemente feminino – a presença de 

homens nos passeios é permitida se ligada ao acompanhamento de alguma das participantes – 

muitas Turmas possuem um desequilíbrio na representação de homens e mulheres, com muitos 

mais mulheres participantes do que homens. A questão de gênero presente nesses grupos pode 

ser analisada como uma consequência ao lugar histórico do corpo da mulher com relação ao 

espaço da cidade. Ao possibilitarem uma aproximação da cidade e do próprio corpo, 
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intermediada pela bicicleta, os grupos de ciclismo por lazer expõe suas participantes a 

sensações do corpo que lhe foram negadas em sua história de vida, como a velocidade 

propiciada pela bicicleta, a relação mais próxima com o espaço da cidade, e a potência para 

pedalar. Desse modo, as Turmas servem como locais de experimentação para mulheres às quais 

não foram apresentadas alternativas de vivências do corpo. Assim, mesmo que a bicicleta não 

seja adotada como meio de transporte, ela ainda possui uma importância significativa como 

instrumento para repensar e redescobrir o próprio corpo no espaço urbano. 

Esse fenômeno está relacionado ao sentimento de empoderamento e autonomia 

experenciado pelas mulheres do Saia na Noite, muitas delas recém-divorciadas. Assim, ao 

entrarem em contato com a potencialidade de seus corpos, conseguem potencializar a si 

mesmas a partir de um movimento interno e do respaldo externo do grupo. O fortalecimento e 

ampliação da rede de apoio social para essas mulheres também é uma importante consequência 

desses grupos de ciclismo, como evidenciado pelas falas a seguir: 

“Tem muita mulher que o marido não pedala, e que não quer que a mulher 

vai pedalar com homem, então vai no Saia. Tem muita mulher que as vezes é 

gorda, se acha feia, então não quer pedalar num grupo misto porque tem 

vergonha. Tem muita mulher eu acabou de separar, e a gente tem muitas 

assim, demais. Tem muita mulher que tem filho com problema, muita mulher 

que quer se matar. [...] E tem muita mulher que é sozinha, chega lá e arruma 

um monte de amiga. Mas não é amiga só pra pedalar, aí começa a fazer 

grupo, vai no cinema, marido conhece marido. Muita menina que a gente já 

tirou do fundo do poço” 

“Porque as vezes você não tá com saco, e a gente tem aquele momento, sabe, 

pra você relaxar. Então se uma tá com problema e chora, todo mundo chora. 

Outro dia uma foi casar, o marido foi fazer despedida de solteiro, e nós 

passamos com o pedal na despedida do homem (risos). É muito louco. Se sua 

mãe faz aniversário, então nós vamos na porta da casa da sua mãe cantar 

parabéns, entendeu? A outra teve neném, então vamos todo mundo visitar. 

[...] O Saia é isso, sabe”. 

Teresa, ciclista fundadora do Saia na Noite 
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4.2.4.  O PESSOAL DO JEANS 

Foram apresentados, até o momento, alguns grupos que fazem usos diversos da 

bicicleta, ocasionalmente também a utilizando como meio de transporte. O atual grupo, 

contudo, refere-se aos trabalhadores que utilizam a bicicleta diariamente em seus trajetos como 

principal meio de transporte diários. Apesar da denominação dos ciclistas desse grupo como 

aqueles que usam roupas informais durante a pedalada, estão incluídos aqui também os 

trabalhadores de escritórios que vestem trajes sociais formais. Utilizando qualquer modelo de 

bicicleta, o que distingue esse grupo dos demais é a utilização da bicicleta como principal meio 

de transporte no seu cotidiano, embora será demonstrado a seguir como esse grupo reflete uma 

importante desigualdade social que é refletida nos próprios modelos de bicicleta.   

Como indicado no primeiro capítulo dessa dissertação, o uso de bicicletas sempre esteve 

presente entre a camada mais empobrecida da população como modalidade de transporte, 

embora a retratação midiática enquadre-a como um mecanismo de lazer de classes mais 

abastadas.  Embora agora as classes média e alta estejam fazendo uso da bicicleta para os fins 

de transporte, a cidade que cada um dos ciclistas experiencia tem diferenças marcantes entre 

si, principalmente no que diz respeito ao conforto e segurança da viagem, e na relação com 

outros atores sociais.  

Aqui, é importante reafirmar o recorte da pesquisa para que não sejam realizadas 

distinções genéricas entre região central e periferia. Como demonstrado pela apresentação dos 

grupos de ciclistas anteriormente, o circuito frequentado por um determinado grupo auxilia na 

caracterização das relações de troca e sociais estabelecidas. Os recortes urbanos realizados 

pelos grupos de ciclistas apresentados não servem apenas de pano de fundo para seu 

protagonismo – do contrário, transformam e são transformados pelos agentes e tornam-se 

“produtos da prática social acumulada” que resultam de suas práticas e trocas estabelecidas 

sobre esses recortes (MAGNANI, 2005). Desse modo, diferentes circuitos, manchas e trajetos 

podem ser estabelecidos, em maior ou menor grau, no contexto de cada um dos grupos.  

Contudo, nesta sessão, é importante notar uma distinção. O Pessoal de Jeans refere-se 

à ciclistas que utilizam suas bicicletas para transporte, e distinguem-se dos outros grupos 

apresentados principalmente por sua vestimenta simples e informal – camisetas e calças jeans 

– ao contrário dos coletes, vestes, e apetrechos dos outros grupos. Por tratar-se de um recorte 

mais amplo, é realizada uma análise utilizando dados secundários e o material coletado para a 
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pesquisa, na forma de relatos. Desse modo, é dado menos ênfase às nuances locais em favor de 

uma análise que reflita, coletivamente, a experiência de ciclistas na cidade como um todo.  

Neste grupo, percebe-se uma distinção muito clara entre ciclistas moradores do centro 

e moradores de regiões periféricas, ainda que ambos utilizem a bicicleta com a finalidade única 

de locomover-se ao trabalho. Nos bairros de regiões centrais o uso da bicicleta está relacionado 

à retratação recente da bicicleta na grande mídia como sendo um meio de transporte prático, 

sustentável e relacionado a novos modos de vida de grupos sociais distintos. Nesses locais, a 

bicicleta conquista mais adeptos por ser um meio de transporte mais eficiente para curtas e 

médias distâncias, de modo que seus usuários economizam tempo que seria outrora gasto no 

trânsito. A imagem da bicicleta é, ainda, associada ao bem-estar e à uma facilidade de prática 

esportiva em propagandas de novos projetos imobiliários, indicando sua relação a hábitos e 

estilos de vida saudáveis (ALLIS, 2015). 

Contudo, em bairros mais afastados da região central da cidade, as principais 

motivações dos trabalhadores são questões financeiras. Aqui a bicicleta é utilizada para 

economizar o alto valor das passagens individuais de transporte, principalmente de suas casas 

até estações de metrô e trem. Para esses ciclistas, a bicicleta não está associada ao lazer ou à 

práticas de bem-estar, mas sim à necessidade.  

“Eu tenho um cliente que pedala, ele faz uns 50km, 100km. Eu acho mó legal, 

pago mó pau. Eles falam que eu também sou, mas sou amador porque eu só 

ando pro meu trabalho, pra trabalhar. Eu acho bem legal, ás vezes eu passo 

e vejo o pessoal, uns 10, 15, e acho show de bola. Pra eles é tipo um lazer, 

pedala e tal, mas nós não, nós é pro nosso dia-a-dia mesmo, nossa correria 

mesmo.  

Robinho, ciclista da Zona Oeste 
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Figura 28: Ciclista com roupas sociais pedala na Cidade Universitária, Zona Oeste da cidade.

 

Fonte: Foto registrada pela pesquisadora, São Paulo, 2017. 

Uma importante sinalização desse fenômeno é a movimentação dos bicicletários 

ligados ao sistema de transporte metropolitano, particularmente os horários de mais movimento 

em bicicletários periféricos em oposição àqueles localizados em regiões mais próximas do 

centro. Em bicicletários localizados nas estações de trem da CMTP que atendem tanto 

localidades fora de São Paulo, mas ainda dentro da Região Metropolitana, quanto bairros 

localizados em regiões nas extremidades da cidade, para além do alcance do metrô, o momento 

de maior número de chegada de ciclistas é entre as 5h e 5h30 da manhã, onde trabalhadores do 

primeiro turno matutino as deixam para completar o resto do trajeto sobre trilhos. As vagas 

desses bicicletários, embora volumosas, esgotam-se rapidamente em dias úteis no período da 

manhã e são liberadas novamente a partir das 16h, horário no qual os trabalhadores começam 

a retornar. Concomitantemente, bicicletários instalados em regiões centrais tem uma média 
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histórica de baixo uso, independentemente do período, e são mais utilizados aos finais de 

semana71. 

Ainda assim, a implementação da infraestrutura de malha cicloviária na cidade é 

inversamente proporcional a essa realidade. Atualmente, 51% da quilometragem cicloviária 

total está localizada nas zonas central e oeste da cidade, sendo as 10 prefeituras regionais com 

mais infraestruturas: Sé (45,4 km), Butantã (39 km), Lapa (31,7 km), Santo Amaro (26 km), 

Ermelino Matarazzo (23,7 km), Vila Mariana (23,6 km), Mooca (23 km), Penha (19,6 km), 

Campo Limpo (19,5 km) e Pinheiros (18,2 km). Em contrapartida, os locais com menor 

quantidade de infraestruturas são: Cidade Ademar (1,1 km), Jaçanã/Tremembé (1,1 km), 

Cidade Tiradentes (2 km), Itaim Paulista (2,4 km), M’Boi Mirim (2,4 km), Pirituba (5,6 km), 

Jabaquara (5,9 km), Itaquera (6 km), Freguesia do Ó (7,1 km) e Ipiranga (8 km). Esses dados 

podem ser melhor visualizados na Figura 29, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600080-vazio-na-regiao-central-bicicletarios-

lotam-na-periferia-de-sao-paulo.shtml.  

Acesso em janeiro de 2018.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600080-vazio-na-regiao-central-bicicletarios-lotam-na-periferia-de-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600080-vazio-na-regiao-central-bicicletarios-lotam-na-periferia-de-sao-paulo.shtml
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Figura 29: Prefeituras regionais com maior (verde) e menor (vermelho) infraestrutura 

cicloviária da cidade de São Paulo.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, São Paulo, 2018. 

As ênfases da presença de infraestrutura ciclística das regiões centrais da cidade é 

evidente, ainda que algumas regiões periféricas foram contempladas, como Ermelino 

Matarazzo e Campo Limpo. Contudo, em análise realizada por Malatesta (2014) a partir dos 

dados oficiais mais recentes acerca do panorama da mobilidade na cidade, percebe-se que uma 

porcentagem significativa do total de viagens de bicicletas realizadas parte de outras regiões 

(MALATESTA, 2014). 

Perante esse cenário, os trabalhadores que se locomovem das periferias da cidade 

frequentemente pedalam mais de 50km por dia em percursos que excedem 1h, e tem como 

principais vias de acesso ao seu destino avenidas com velocidade elevada e compartilhadas 

com automóveis, ônibus e motocicletas em alta velocidade. Concomitantemente, é comum que 

trabalhadores da região central se locomovam por estruturas cicloviárias em seus trajetos, assim 

como por ruas com trânsito menos intenso e em menor velocidade, e percorram, em média, 

10km diários.  
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Figura 30: Áreas onde ocorrem o maior número de viagens por bicicleta no Município de São 

Paulo, 2007. 

 

Fonte: Mapa elaborado pela CET com base na Pesquisa OD do Metrô, 2007, apud MALATESTA, 2014. 

Como visto anteriormente, nos últimos anos o consumo de bicicletas aumentou entre 

as classes mais altas, enquanto decresceu entre os 25% mais pobres. Ao explorar em detalhes 

os modelos mais sucedidos, Guth (2016) aponta a popularização de, principalmente, dois tipos 

de bicicleta: as bicicletas urbanas e as bicicletas esportivas. Embora os modelos urbanos não 

sejam voltados para performance – cujas tecnologias necessárias para que a rapidez e leveza 

da bicicleta seja cada vez maior, tornem seu preço mais alto – modelos recentes inspiradas em 

bicicletas europeias e com novos mecanismos embutidos, como amortecimento para asfalto, 

fazem com o que o preço dessas bicicletas seja mais alto do que àqueles de modelos mais 

básicos, utilizados para a mesma função de locomoção urbana. Isso, aliado à falta de modelos 

populares voltados para trabalhadores e de mecânica mais simples, tornou as bicicletas para 
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circulação urbana mais caras e causou um efeito de elitização no consumo do mercado de 

bicicletas no Brasil.  

Sá et al (2016) indica como uma possível justificativa da queda do consumo de 

bicicletas pelas classes mais baixas os altos índices de motorização ocorridos no começo da 

década de 2000, tanto no consumo de automóveis quanto motocicletas. Aliado às altas 

distâncias a serem percorridas até as regiões com altas concentrações de emprego, a 

infraestrutura e a lógica urbana em grande parte incentivam e facilitam a locomoção por 

veículos individuais em prol do transporte público, além do status social relacionado à posse 

de um carro ou moto (GUTH, 2016).  

Essa elitização no mercado e consumo de bicicletas também é diretamente refletida nas 

ruas de São Paulo, onde podemos perceber distinções claras no perfil de ciclistas que circulam 

por regiões centrais e periféricas, assim como suas dificuldades e experiências na utilização 

diária da bicicleta. A partir de dados da Pesquisa de Perfil de Usuários de Bicicleta de São 

Paulo, datada de 2015, é possível identificar alguns padrões nas viagens feitas de bicicleta, que 

serão apesentados a seguir. 

Primeiramente, a principal motivação para começar a utilizar a bicicleta entre ciclistas 

de regiões periféricas foi “Mais Econômico”, enquanto que nas outras regiões as respostas mais 

votadas foram “Mais Saudável” e “Mais Rápido e Prático”. A motivação econômica teve o 

dobro de respondentes em regiões periféricas, com 25% de representatividade. A área central 

da cidade tem uma maior proporção de ciclistas que começaram a pedalar nos períodos 

menores de 6 meses até períodos menores de 5 anos, o que pode indicar uma correlação com a 

implementação da estrutura cicloviária dessa região.  

Com relação a fatores impeditivos do uso da bicicleta, respondentes relataram “Mais 

Infraestrutura Cicloviária” (49%), seguido de “Mais Segurança no Trânsito” (18%) e “Mais 

Segurança Contra Assaltos” (14%). Ao serem segregados por áreas, as respostas relacionadas 

à segurança foram proporcionais à 27% das respostas totais de ciclistas de regiões periféricas, 

enquanto representam apenas 3% de respostas relacionadas às regiões centrais. Similarmente, 

a avaliação dos percursos que fazem de bicicleta despenca de 33% de “Ótimo/Bom” nas regiões 

centrais, para 44% de “Péssimo/Ruim” em bairros periféricos. Com relação à presença de 

infraestrutura cicloviária, 81% dos ciclistas de áreas periféricas afirmaram nunca pedalar em 

ciclovias ou ciclofaixas.   
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Em suma, os ciclistas que utilizam a bicicleta para transporte nas regiões centrais o 

fazem com mais conforto, segurança, rapidez e praticidade do que ciclistas que circulam por 

regiões periféricas. A escolha pelo uso da bicicleta também difere significativamente em ambos 

os grupos, dado que ciclistas moradores de regiões centrais optam pela bicicleta por ser uma 

opção prática que oferece versatilidade e que está ligada a um estilo de vida urbano 

contemporâneo, que carrega valores estéticos, de estilos de vida e comportamentos sustentáveis 

em metrópoles ao redor do mundo.  

“Uma dos motivos que me fez comprar uma bike também foi porque eu tava 

de saco cheio de andar de ônibus. Meu filho tinha acabado de nascer, eu 

queria ficar com ele. E aí você deixa seu filho em casa, vai pro ponto e fica 

20 minutos lá, esperando. Aí o que começou a acontecer, comecei a me 

atrasar e comecei a pegar mais táxis, isso foi bem no começo dos aplicativos. 

Comecei a gastar muito dinheiro, e precisava de uma opção que saísse da 

minha casa e me deixasse onde eu precisasse no tempo que eu precisasse”.  

Lucas, ciclista de bicicleta dobrável 

Em contrapartida, ciclistas de regiões periféricas estão necessariamente expostos a 

viagens mais longas, muitas vezes realidades por vias centrais com alto limite de velocidade 

no qual circulam carros, caminhões e motocicletas em altíssimas velocidades. Ainda assim, por 

conta dos altos custos de passagem de transportes, são peça fundamental do trajeto diário 

realizado por trabalhadores até regiões mais próximas do centro da cidade. Isso pode se dar 

utilizando a bicicleta como meio de acesso até uma estação de trem na ida e na volta, 

eliminando uma parte do trajeto que seria realizada por ônibus, ou realizando todo o percurso 

com ela. Estão, também, significativamente mais expostos a assaltos e furtos visando a bicicleta 

quando saem de suas casas para pedalar, o que diminui o número de ciclistas nos bairros mais 

distantes.  

Abaixo estão duas imagens registradas em trajetos realizados por locais distintos da 

cidade. Na primeira, que representa a vista do ciclista ao trafegar na ciclovia da Avenida 

Paulista, pode-se notar o conforto proporcionado pela infraestrutura cicloviária. Aqui o ciclista 

está fisicamente segregado do tráfego dos carros e ônibus, e pode concentrar-se em outros 

elementos da paisagem, assim como na própria pedalada. Pelo caminho já estar delimitado a 

sua frente, o ciclista tem mais liberdade para se relacionar com a paisagem pelo qual percorre. 
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Na segunda imagem, contudo, o movimentado cruzamento de um bairro da extremidade 

da Zona Leste exige a atenção e habilidade do ciclista. Além da divisão do espaço da rua com 

carros, ônibus e motocicletas, outros obstáculos exigem que o ciclista constantemente volte sua 

atenção para o caminho que está percorrendo, como a grama alta do canteiro central e as 

sinalizações no asfalto. 
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Figura 31: Ponto de vista do ciclista na ciclovia da Av. Paulista, região central da cidade.

 

Fonte: Frame de vídeo72 divulgado no canal do YouTube “#Pedalar”, São Paulo, 2015. 

 

Figura 32: Ponto de vista do ciclista em cruzamento na Zona Leste da cidade.

 
Fonte: Frame de vídeo captado pela câmera do capacete da pesquisa, São Paulo, 2017.  

                                                           
72 https://www.youtube.com/watch?v=JcHP90txioQ 

Acesso em fevereiro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=JcHP90txioQ
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Um importante desdobramento dessa segregação é a questão da segurança do trânsito. 

Apesar da constante queda do número total de acidentes envolvendo ciclistas até 2012, um 

número recorde de acidentes foi registrado em 2017, com 31 mortes registradas de janeiro a 

novembro, conforme dados acessados na base de dados aberta do governo, o InfoSiga73. Em 

2016, o número de acidentes fatais foi 20 durante todo o ano. O InfoSiga utiliza dados da 

Secretaria de Segurança Pública juntamente com dados Polícia Rodoviária Federal, e apenas 

contabiliza os óbitos que ocorreram na cidade de São Paulo. A metodologia utilizada pelo 

InfoSiga é muito contestada por órgãos representativos de ciclistas, e é motivos de críticas até 

mesmo na Câmara Temática da Bicicleta. O fato de o os dados oficiais não contabilizarem o 

óbito após acidentes se estes ocorrerem em cidades vizinhas da região metropolitana, ainda que 

o ciclista tenha se acidentado em São Paulo, faz com que o número de óbitos decorrentes de 

acidentes e colisões seja ainda maior.  

Esse cenário é particularmente alarmante se levarmos em consideração que o número 

total de mortes no trânsito está em queda, o que indica uma vulnerabilidade maior dos ciclistas 

nas ruas da cidade. Dentre os óbitos registrados, apenas 3 ocorreram enquanto o ciclista estava 

dentro das estruturas cicloviárias da cidade. Outras 3 ocorreram a uma distância de 20 metrôs 

de uma ciclovia, o que indica que 25 mortes ocorreram em locais onde não há nenhuma 

proteção para ciclistas que compartilham o tráfego das vias com outros automóveis. No mapa 

abaixo, que retrata o local dos acidentes em sobreposição com a malha cicloviária, é possível 

identificar que a majoritariedade dos óbitos ocorreu em regiões periféricas da cidade. 

Desse modo, além do conforto a da praticidade oferecidos pela infraestrutura cicloviária 

aos seus ciclistas, ela é um elemento crítico de proteção física ao trânsito agressivo da cidade. 

A recente campanha eleitoral do atual prefeito João Dória, com seu slogam “Acelera São 

Paulo”, assim como a ação efetiva de elevar o limite de velocidade máxima em vias da capital 

– ato contrário às políticas de desaceleração do espaço urbano promovidas pelo governo 

anterior – atuam como um reforço da agressividade da velocidade, principalmente nas vias de 

circulação pública. 

                                                           
73 http://www.infosiga.sp.gov.br/InfoMapa.  

Acesso em janeiro de 2018. 

http://www.infosiga.sp.gov.br/InfoMapa
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Figura 33: Distribuição geográficas de acidentes que resultaram em óbito envolvendo ciclistas.

 

Fonte: Elaborado pelo Jornal Estadão74, São Paulo, 2017. 

                                                           
74 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-de-ciclistas-sobem-55-em-sao-paulo-3-

mortes-foram-em-ciclovia,70002092239 

Acesso em novembro de 2017.  

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-de-ciclistas-sobem-55-em-sao-paulo-3-mortes-foram-em-ciclovia,70002092239
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-de-ciclistas-sobem-55-em-sao-paulo-3-mortes-foram-em-ciclovia,70002092239


122 
 

 

 Como indicado anteriormente, ainda uma outra diferenciação importante entre os dois 

grupos que utilizam a bicicleta para locomoção é a questão de custos. Embora a bicicleta 

possibilite uma economia com relação aos gastos de passagens de transporte público e 

combustível, os gastos destinados à manutenção ainda podem ser significativos para classes 

econômicas mais baixas. Isso deu margem à criação de uma intricada rede de ofertas de peças 

e serviços de mecânica de base colaborativa. 

“Então, manutenção de furo de pneu, umas coisas mais simples, eu consigo 

arrumar. Eu tenho meus kits, aí eu paro, solto lá, e arrumo. Se às vezes 

quebra alguma peça, ás vezes tem que ir pra casa andando, porque quando 

sai do serviço já tá tudo fechado, não tem bicicletaria aberta. Então tem que 

ir na caminhada, ou correr o risco de amarrar ela em algum lugar, deixar e 

torcer pra ela estar lá no outro dia. E algumas coisas mais graves, tem um 

colega nosso que tem uma bicicletaria ali na Vital Brasil, o João, ele deixa 

fiado pra gente, a gente paga do jeito que a gente quer, quando puder. Isso 

facilita bastante, peça de 150 reais a gente consegue pagar em 5 vezes, 6 

vezes, sem ser cartão, no dinheiro. Dá 20, dá 10, dá 30, dá 50. Então isso, 

como a gente tem uma amizade, facilita bastante pra gente 

Robinho, ciclista da Zona Oeste 

Ao resgatarmos a discussão a respeito do capital da mobilidade, percebe-se que a 

bicicleta é introduzida no rol de possibilidades de transporte como mais uma opção para 

moradores de áreas centrais, que usufruem mais das políticas cicloviárias por conta da 

proximidade com ciclovias e ciclofaixas em seus locais de circulação. Esses aparentam ser os 

ciclistas visíveis para a grande mídia e para os outros atores da cidade, e que podem usufruir 

de uma economia voltada ao lifestyle da bicicleta que conta com produtos, promoções, lojas e 

arranjos sociais que facilitam a circulação deles a partir da bicicleta.  

Por outro lado, os ciclistas invisíveis são aqueles que cruzam grandes distâncias, muitas 

vezes fora da segurança da ciclovia, por locais em que são mais expostos à poluição, altas 

velocidades, cansaço físico e desconforto. Estes, impossibilitados de trocar a bicicleta por outro 

meio de transporte, dependem ainda de uma outra rede de atores sociais que os possibilitam a 

mobilidade, através de trocas econômicas facilitadas e favores. 

 Contudo, a maior visibilidade alcançada pelos ciclistas do primeiro grupo causa 

problemas intrínsecos no manejo das políticas públicas cicloviárias e consequente aplicação de 
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recursos. Aqui, uma interessante inversão acontece. Apesar, e por conta da significativa 

participação da sociedade civil organizada como influenciadora das políticas públicas 

cicloviárias paulistanas, significativos problemas de representação acontecem. Isso se dá por 

conta da representação ser realizada majoritariamente por grupos cicloativistas, estes que, 

normalmente, não são representativos dos segmentos sociais que mais utilizam a bicicleta em 

seus deslocamentos. Recentemente, a expansão do movimento cicloativista para bairros de 

periferia inclui a tentativa de inclusão dos ciclistas pendulares, embora com pouco sucesso, 

como ser observado a partir das falas a seguir. 

 “É muito interessante o perfil do ciclista aqui na Zona Central e Zona 

Oeste, que é muito politizado. A bike faz parte de um estilo, um lifestyle: a 

pessoa vai aqui, vai ali, vai na casa do amigo. Na Zona Leste, o que eu sinto 

pelo menos, tem as pessoas que fazem grupo de pedal – tem bastante no 

Tatuapé, Mooca, tem um monte de grupos de pedal, então eles trabalham o 

dia inteiro, e quando chega a noite vão pedalar. E esse é um grupo mais 

diversão, [...] não tem tantos propósitos. Mas o que a gente vê muito na Zona 

Leste, principalmente pro fundão, quem usa a bike é pra ir trabalho, porque 

não quer gastar um ônibus e um metrô, um ônibus e um trem. Tanto é que nas 

estações de trem é onde tem o maior número de bicicletas nos bicicletários, 

é lotado, porque as pessoas ao invés de pegar um ônibus, vão de bike e pegam 

o trem. E é um perfil muito diferente, essa pessoa que chega lá com a sua 

barra-forte, com a sua bicicleta mais simples, provavelmente quando chega 

a noite ele não vai querer andar em grupo de pedal, ele não vai querer se 

reunir com Bike Zona Leste pra falar sobre ciclovia, ele não tem essa 

prática”.  

Márcia, ciclista da Zona Leste  

 

“Lá tá tendo ciclista que não tem o mínimo conhecimento do que é 

cicloativismo, do que é Ciclocidade, do que é nada desse movimento, mas que 

usam a bicicleta pra ir trabalhar, pra se deslocar, pra ir no mercado, pra ir 

na casa de alguém, mas ele não tem a dimensão desse universo, desse debate 

que é feito na cidade sobre as questões do cicloativismo, nas questões do 

acalmamento de trânsito. Então pra ele, eles estão ali como intruso. O que a 

gente faz é tentar representar essas pessoas.” 
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Magrão, cicloativista do Bike Zona Leste 

Esse contexto atual da bicicleta aqui apresentado já havia sido apontado por Malatesta 

(2014), em pesquisa realizada durante os anos em que a pauta cicloviária ganhava destaque na 

agenda pública e na mídia. Isso aponta que a desigualdade na utilização da bicicleta, assim 

como a questão da representatividade no desenho e implementação das políticas públicas, 

manteve e reforçou um cenário ainda mais segregado no que diz respeito à um veículo com 

potencial para combater desigualdades sociais em uma cidade como São Paulo. 

 

4.2.5. AS EQUIPES DE CORRIDA 

Por fim, o último grupo apresentado refere-se à grupos especializados de treinamento em 

ciclismo, cuja lógica de organização é diretamente ligada à prática e melhora da performance 

esportiva sobre a bicicleta. Embora existam outras categorias esportivas no campo do ciclismo, 

tais quais a dos esportes radicais e BMX, como visto anteriormente, as equipes normalmente 

estão centradas em treinos de resistência e velocidade, que envolvem trajetos em circuitos 

fechados e normalmente fora das ruas.  

Sua lógica de utilização da bicicleta está estritamente relacionada à performance esportiva, 

tanto em modalidades amadoras, semiprofissionais e profissionais. Por conta disso, 

diferentemente das outras equipes de ciclistas fixeiros ou de praticantes de BMX, cuja 

expressão esportiva da bicicleta é apenas uma das facetas da sociabilidade dos grupos, as 

Equipes concentram-se exclusivamente em aspectos funcionais e técnicos da pedalada, 

almejando melhor eficiência na atividade. 

O foco em competições profissionais causa uma necessidade em ciclistas da Equipes que 

suas bicicletas sejam altamente especializadas, e não são raras as bicicletas importadas com 

altíssimo valor de mercado, cujos valores podem facilmente alcançar R$10,000.00 em 

bicicletarias. O alto valor investido em bicicletas e equipamentos faz com que essas grupos de 

ciclismo sejam formados por ciclistas de classes mais altas que não costumam utilizar sua 

bicicleta para transporte, por conta do desgaste das peças e maior risco de roubos e furtos. Por 

conta da maior vulnerabilidade de suas bicicletas, devido ao fato de que seus modelos são mais 

visados para roubos e furtos, é raro a utilização das bicicletas e a prática do ciclismo em âmbitos 

que não sejam relacionados aos encontros de treinos. 
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A elitização do mercado de bicicletas no Brasil indicada por Guth (2013), se deu em grande 

parte por conta da popularização dos modelos esportivos consumidos por esse grupo de 

ciclistas. Embora a cena de competições profissionais de São Paulo seja datada do final dos 

anos 80, houve uma difusão de Equipes de ciclismo nos últimos anos. Isso pode estar 

relacionado à própria divulgação do ciclismo na cidade, por motivos já discutidos 

anteriormente, e a profissionalização de outros coletivos de bicicleta. Pode indicar, também, 

um maior poder de compra da classe média no momento anterior à crise, o que corrobora com 

a popularização desse modelo de bicicleta em meados da década de 2000.  

Por conta da especificidade de suas necessidades, os locais nos quais seus treinos possam 

ser realizados normalmente são localizados em regiões distantes da centralidade urbana – dois 

exemplos famosos são a Cidade Universitária, na Zona Oeste, e o Velódromo de Caieiras, 

cidade vizinha da capital. Com o intuito de não desgastarem a si próprios e às bicicletas se 

locomovendo até os locais de treino sobre a bicicleta, as equipes alugam vãs ou utilizam os 

próprios carros para ir até os espaços de treino e competições.  

 “Meu irmão não gostava de bicicleta, a gente tirava sarro dele porque ele 

comprava altas sapatilhas pra fazer spinning na academia. Aí ele começou a 

andar, mas ele é do tipo ‘andar de bicicleta em São Paulo é um absurdo, 

minha irmã é louca’. Ele é o único que é assim, característica esportiva. Ele 

é daqueles que, na sexta-feira, ele vai lá pro Colorado, pedalar no deserto 

do Colorado com um grupo de não sei quem, treinar. Ele só treina, ele não 

anda de bicicleta, ele treina. (...) E ele não curte a bicicleta como a gente 

curte, ele não é assim, ligado nas coisas da bike que a gente curte” 

Vera, participante do grupo de pedal Saia na Noite. 

 Discussões e pautas fundantes para alguns outros coletivos de ciclismo, como o 

cicloativismo, a questão da bicicleta como lazer na periferia, e a comunidade do ciclismo 

urbano na cidade não estão presentes nas relações da Equipe. Contudo, fortes relações sociais 

e profissionais são traçadas entre equipes de diferentes regiões da cidade e entre cidades 

vizinhas. Por conta da escassez de opções, os circuitos utilizados para os treinos permite 

sociabilidades cara a cara das equipes  

Contudo, apesar da distância dos outros ciclistas urbanos e de circuitos de sociabilidade, 

os ciclistas das Equipes estabelecem relações mais próximas com outro circuito, de atletas 

profissionais de outras modalidades e outras Equipes de ciclismo profissional baseadas em 
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outras cidades. O intercâmbio realizado por esses ciclistas para circuitos de treinos de outras 

localidades é, ainda, facilitado por uma grama de patrocinadores – normalmente referentes à 

marcas de produtos esportivos.  

As equipes são facilmente identificadas pelo uso dos uniformes e equipamentos 

profissionais quando circulam com suas bicicletas, o que os torna contrastantes com outros 

ciclistas da cidade. Contudo, seu contraste com os outros ciclistas e sua imagem de 

“profissionais da bicicleta” faz com atores sociais fora do circuito do ciclismo os respeitem 

mais quando circulam nas ruas.  

“Eu lembro que uma vez eu tava na ciclovia da Consolação, bem lá em cima, 

já chegando na Paulista. E aí parou do meu lado um ciclista todo 

paramentado, bermudinha de lycra, camisetinha de ciclismo, com aquele 

sapatinho, capacete, todo paramentado, o que eu chamo de fantasiado de 

ciclista. Ele parou do meu lado e puxou assunto enquanto o sinal tava 

fechado, perguntou o que eu achava de andar de bicicleta, e aí ele falou ‘pois 

é, mas os caras não me respeitam nem a mim, quem dirá a ti, né?’. Um ciclista 

falando isso. E eu perguntei porquê, e ele ‘ah não, é porque tu tá aí de roupa 

normal’. E eu acho que é por isso que ele falou, porque eu tenho uma bicicleta 

de passeio, e não uma de corrida, porque eu ando de calça jeans e camisa, 

do jeito que eu tiver. [...] Mas eu não me acho menos merecedora ou menos 

apta do que alguém fantasiado de ciclista”. 

Marcela, ciclista moradora da região central.  
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Figura 34: Equipe de ciclistas realiza treino na Cidade Universitária, Butantã. É possível notar o 

uniforme da equipe nos ciclistas centrais.

 

Fonte: Foto registrada pela pesquisadora, São Paulo, 2017.  

De modo similar aos outros grupos apresentados, as Equipes mantém contato através de 

grupos especializados nas redes sociais, nos quais comparam médias de resultados e discutem 

assuntos técnicos relacionados às suas bicicletas. A relação de sociabilidade desse grupo está 

fortemente pautada na questão da performance corporal pela bicicleta e da dedicação de seus 

membros à prática esportiva, como evidenciado na fala a seguir: 

“Eu, por exemplo, to tentando morfar, mas sem perder a essência do peba, 

porque eu ainda levo paçoquinha, ainda levo bananinha, ainda vou buscar 

umas cachoeiras, umas represas. Então, se você é peba e quer buscar a 

brutalidade, vai treinar e para de fingir. Eu também não perdi a essência do 

fraco, porque o fraco é aquele que gosta de tirar uma selfie, faz vídeo maluco, 

tira foto no final da subida quando tá cansado e aniquilado. Aí você vai 

buscando o forte do fraco, que já sai pra umas médias mais brutas, pegando 
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percurso com 25[km] de média. Coloca o Catai75 que não perde a média e 

não finge. O forte e o forte do fraco não pode fingir, você tá na cadeia da 

brutalidade [...] buscando o máximo, buscando ser forte, [...] sai do serviço 

mais cedo pra não fingir, finge que tá passando mal pra ir treinar em um dia 

também e mata serviço, esse aí é o estágio maluco. Agora estou tentando 

buscar o bruto, nesse não pode apertar soneca no despertador, tem que 

buscar 3.000 de ascensão em cada trilha. Galáctico, agora galáctico, se 

perder o brilho no olhar não tá valendo, melhor ficar no bruto” 

Brou ‘Bruto’ Drews, em vídeo76 para seu canal de YouTube, 2017. 

O destaque dentro da comunidade para os ciclistas das Equipes são de suma importância 

para a conquista e manutenção de patrocínios. Desse modo, não são raros os ciclistas que 

mantém páginas próprias com conteúdo voltado para outros ciclistas das Equipes ou até mesmo 

iniciantes, com dicas de pedalada, indicações de trilhas e trajetos para treinos, e divulgação de 

marcas de bicicletas. Com a popularização de marcas e equipamentos nacionais, voltados para 

performance em terrenos e trilhas brasileiras, as lojas buscam se estabelecer no mercado se 

relacionando com um ciclista respeitado por suas participações em corridas e competições 

locais, por meio de parceiras de divulgação e patrocínio. 

 

4.3. AS MÚLTIPLAS MOBILIDADES A PARTIR DE UMA BICICLETA  

Foram discutidos anteriormente alguns dos grupos que compõe o cenário paulistano da 

bicicleta na cidade de São Paulo. Suas práticas de sociabilidade, de cima ou não da bicicleta, a 

relação que estabelecem entre o corpo e os espaços, é elucidativa de algumas das práticas que 

emergem através da bicicleta, formadas e formadoras do espaço urbano. Contudo, a 

versatilidade de bicicleta pode ser ainda mais ilustrada a partir do relato de inspiração 

etnográfica de um dia no cotidiano de um ciclista, coletado a partir da ferramenta de gravação 

elaborada para esse fim.  

Retomando os Métodos Móveis, o relato a seguir é o resultado da confluência de três 

elementos que compõe sua narrativa: a imagem visual do trajeto em movimento, captada 

                                                           
75 Velocímetro para bicicletas. 

 
76 https://www.youtube.com/watch?v=VBrCwHEC0e8 

Acesso em janeiro de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=VBrCwHEC0e8


129 
 

 

através do câmera do capacete, as percepções e observações comentadas pelo informante em 

tempo real, através do microfone de áudio, e a análise do material realizado posteriormente 

pela pesquisadora. A ferramenta possibilitou à pesquisadora uma observação à distância sobre 

a experiência do informante, tecendo uma narrativa no relato que surge do entrelaçamento dos 

seus elementos originais. 

Segundo Urry (2007), ao buscar uma aproximação do informante enquanto em 

movimento, pode-se melhor captar e analisar as características efêmeras que escapam à outras 

formas de inquérito mais estáticas. Ainda, os resultados emergentes da análise crítica da 

mobilidade refletem e jogam luz sobre a realidade social que os cercam, como pode ser 

observado nos intrincados arranjos sociais, profissionais e econômicos registrados no relato 

abaixo. Sendo assim, o caso do Vinie – o ciclista protagonista do relato –, torna-se uma chave 

interpretativa para o caso do ciclismo urbano na cidade.  

Ao longo do relato é possível notar como a mobilidade constante de Vinie é 

frequentemente pautada por elementos imóveis, por suas redes de sociabilidade, suas 

habilidades de manejo de diversas ferramentas, e implicam em múltiplos vínculos e modos de 

apropriação do espaço urbano, refletidos em relações de amizade, trabalho e lazer.  

O relato a seguir busca elucidar a versatilidade da bicicleta não só entre os diversos grupos 

sociais apresentados, mas como sendo um dispositivo versátil, flexível, e que permite escolhas 

e ajustes no próprio dia a dia. Sendo assim, utilizada na sua potencialidade, a bicicleta 

possibilita tomadas rápidas de decisão e introduz o ciclista como protagonista em um circuito 

urbano de sociabilidades, serviços, ocupações e lazer, sem sair de sua bicicleta.  
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Figura 35: Garotos brincam com bicicletas em rua da cidade. O modelo da bicicleta das fotos 

é semelhante ao modelo usado por Vinie.

 

Fonte: Foto registrada por Daniel Costa para seu Blog77, 2010. 

 Não são ainda 6 horas da manhã quando Vinie sai de sua casa no Guaianazes, bairro 

da extrema Zona Leste de São Paulo, munido apenas de sua bicicleta, capacete e mochila. Usa 

também um apito pendurado no pescoço para poder “buzinar” (sic) para os outros. Para 

combater o frio do vento gelado sobre o corpo, veste uma máscara sobre o rosto, luvas nas 

mãos, e duas camisetas. Comenta para o capacete, onde está localizado um microfone, que 

quando chega no centro da cidade consegue tirar as roupas extras, pois se aquece com as 

próprias pedalas, mas até lá o vento projetado pela alta velocidade dos carros nas vias já lhe 

deixou com várias gripes.  

 Desce as ruas estreitas de seu bairro em direção à avenida que terá que pegar para ir 

“pra cidade” (sic.), e divide o espaço com carros e alguns ônibus, que já começam a 

congestionar a região. Nos dias em que está com problemas com a bicicleta, usa o transporte 

público, mas não gosta da experiência. Pouco espaço para pessoas demais, e leva, em média, 

                                                           
77 https://danielbiologo.wordpress.com/ 

Acesso em fevereiro de 2018.  

https://danielbiologo.wordpress.com/
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1 hora a mais do que se realiza-se seu trajeto pedalando. Cruza por outros ciclistas saindo do 

bairro, e os cumprimenta com um aceno. As ruas são apertadas e os carros não permitem que 

a bicicleta de Vinie ocupe uma faixa inteira, o que faz com que ele pedale no pequeno pedaço 

de asfalto entre a calçada e a via em si. De maneira experimente, desvia de buracos e 

pedestres, paradas bruscas de ônibus e carros, e segue de modo ligeiro seu caminho.  

 Já na avenida tem mais espaço para pedalar, e consegue atingir uma velocidade mais 

alta por não precisar se atentar à pista. Velocidade alta essa que parece ser necessária a todos 

os ciclistas que ousam compartilhar as vias expressas com os automóveis, que atingem 

facilmente 80km/h ou mais. A bicicleta de Vinie chacoalha precariamente quando carros 

passam muito próximo ao seu lado, e Vinie ri no microfone. Apesar do alto barulho do trânsito 

veloz, Vinie relata que gosta da sensação de “vácuo” que o vento causado pela velocidade dos 

carros causam. Esses “vácuos” rompem a resistência do ar e facilitam a pedalada de Vinie, 

que também acelera – um dos motivos pelo qual prefere ir pela via expressa do que pela 

ciclovia, que fica em uma via dedicada, separada dos carros.  

 Segundo seu próprio relato, nos dias em que está com preguiça e sem pressa, vai pela 

ciclovia, mas prefere evitar. A característica isolada da ciclovia, cercada por muros e 

plantação alta, faz com que seja um lugar propício para roubos. De noite, volta apenas pela 

rua, apesar de também não gostar por conta da baixa visibilidade e da velocidade ainda maior 

dos carros.  

 Segue com fortes pedaladas até se aproximar das primeiras ciclovias da região central, 

próximo da Praça da Sé. Aqui, encosta a bicicleta em um poste e guarda sua segunda camiseta 

e a máscara de rosto na mochila. Está suado e a temperatura do dia está subindo, não vai mais 

precisar dessas peças de roupa até voltar para casa no final do dia. Com a facilidade das 

conexões cicloviárias chega rapidamente ao Parque do Ibirapuera, onde trabalha como 

mecânico das bicicletas utilizadas no Bike Tour SP – grupo que realiza saídas de bicicleta por 

rotas culturais aos finais de semana.  

 Ao chegar no parque, começa a encontrar conhecidos. Cumprimenta os vendedores de 

comida e acena para os seguranças. Comenta para o microfone que frequentemente almoça 

lanches por ali mesmo, por ter a possibilidade de comer na bicicleta e a caminho do seu 

segundo emprego, como entregador para duas empresas distintas. Passa rapidamente no 

banheiro para lavar o rosto, e caminha ao lado de sua bicicleta até o local onde ficam 
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guardadas as bicicletas do Bike Tour. Ao seu lado pedalam ciclistas dos mais variados tipos, 

e Vinie comenta sobre suas bicicletas. Está guardando dinheiro para comprar uma mais leve 

e com mais velocidades, o que vai possibilita-lo a realizar mais entregas e trabalhar 

unicamente com isso.  

 Vinie encosta sua bicicleta do lado de dentro do galpão, e tira as outras bicicletas para 

realizar os reparos. Comenta que aprendeu os básicos da mecânica de bicicletas com sua 

primeira, que herdou de seu irmão após esse comprar uma mais nova. Caía muito na bicicleta 

por ela ser muito alta, e como não tinha dinheiro para realizar todos os reparos, passou a 

realizar alguns ajustes simples sozinho. “Era assim, ia mexendo até ficar bom. Hoje já sei 

onde vão as coisas, sei um pouco mais e posso ajudar nessas, mas era só caindo de novo que 

sabia o que eu tinha feito errado” (sic.).  

Logo chegam no local duas garotas, também adolescentes, voluntárias do Bike Tour. 

Cumprimentam Vinie e passam a conversar sobre detalhes logísticos dos próximos passeios, 

como número de bicicletas, coletes, e quais guias vão acompanhar quais rotas. O irmão mais 

velho do Vinie, o mesmo do qual recebeu sua primeira bicicleta, é um dos guias dos passeios 

do Bike Tour, e Vinie ocasionalmente o acompanha nos passeios. Como são realizados aos 

finais de semana, Vinie prefere acompanhar os treinos do grupo de pedal do qual participa já 

a alguns anos, o Los Bikers ZL. Nas saídos do grupo aos finais de semana encontra seus 

amigos e “sai pra zoar” (sic.), pratica manobras que não consegue por falta de tempo e espaço 

nos seus trajetos semanais, e conhece garotas que pedalam. Ainda que solteiro, Vinie exige 

que alguma possível namorada sua saiba andar de bicicleta, caso contrário não conseguiriam 

sair para passear.  

 Quando se aproxima das 11 horas, seu celular começa a apitar notificações com mais 

constância. Trata-se do grupo de WhatsApp de entregadores do qual Vinie faz parte, alertando 

para o início do rush das entregas do horário de almoço. “É o pico do almoço, as pessoas já 

estão pedindo agora pra chegar 11h e meia, meio-dia” (sic.). Vinie se despede das outras 

voluntárias e sobe em sua bicicleta, saindo do parque em direção aos bairros de Pinheiros, 

Cidade Jardim e Vila Madalena, área considerada ideal pelos entregadores por conta do 

grande número de oferta de encomendas e das pequenas distâncias entre os pontos de partida 

e entrega.  
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 Em alguns minutos Vinie se aproxima de um prédio e encosta sua bicicleta na parede 

próximo de um segurança, juntamente com muitas outras. Sai rapidamente com uma mala de 

entregas semelhante àquelas utilizadas por motoboys, que veste sobre sua própria mochila. 

Outras empresas que contratam ciclistas para entregas exigem que os entregadores usem 

uniformes, ou possuam modelos específicos de bicicleta com bagageiro. A empresa para qual 

Vinie presta seus serviços exige apenas um cadastro rápido em seu site e uma entrevista, 

geralmente marcada já para o próximo dia. Após esse processo curto, a comunicação entre a 

empresa e os entregadores é feita por meio de aplicativo para celular, incluindo o pagamento.  

 Ao sair do prédio, combina rapidamente com alguns outros entregadores presentes, 

conhecidos dele, quais as áreas menores que cada um vai cobrir. Procuram se ajudar “para 

não ter nenhum fominha” (sic.), de modo a dividir a demanda das entregas de maneira igual 

entre todos. Por conta da magnitude da área de cobertura do serviço da empresa, sem esses 

acordos e a comunicação interna dos colegas entregadores os ciclistas correm o risco de 

“girar em círculos” (sic.) e não conseguirem um bom número de entregas.  

 As empresas de entrega se aproveitam da velocidade, conhecimento da cidade e 

habilidade de seus entregadores para oferecer tempos competitivos quando comparados à 

motoboys. O custo do serviço de entrega pela bicicleta é também financeiramente mais baixo, 

pois não considera em seus gastos o combustível – a empresa apenas financia o reparo e 

manutenção da bicicleta mensalmente. Vinie está registrado como entregador em suas 

empresas para entrega de refeições e mercadorias em geral. Caso o cliente cancele o pedido 

ele pode ficar com os pratos, que leva para sua casa e divide com a família.  

 Os atendentes dos restaurantes nos quais Vinie passa regularmente para realizar as 

entregas o conhecem, e não é raro oferecerem a ele e aos outros ciclistas as marmitas restantes 

do período do almoço. Na fachada desses restaurantes muitos entregadores se concentram, o 

que também faz com que seus pedidos sejam entregues rapidamente – o que melhora sua 

colocação no aplicativo e o faz mais atrativo para novos clientes.  

 Segue nas entregas até as 16 horas, com pequenas paradas constantes para checar o 

grupo de mensagem dos entregadores. Quando a demanda de entregas em um aplicativo está 

baixa, Vinie acessa o concorrente e consegue uma entrega – mas logo troca de volta para o 

primeiro, porque nesse recebe mais por cada corrida feita. Nos tempos ociosos, roda por ruas 
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mais planas para descansar suas pernas, agora cansadas depois dos mais de 10 km rodados 

em menos de 3 horas.  

 Essa, também, é outra estratégia muito utilizada por Vinie e seus colegas entregadores: 

tentar unir os pedidos de entregas e a topografia dos bairros pelos quais circulam. Os trajetos 

planos, ainda que mais longos, são preferidos à subidas por conta da repetição que fazem nos 

mesmos trajetos. As descidas são utilizadas para conduzir a bicicleta sem pedalar, chamado 

de “banguela” (sic). O manejo dos trajetos, entre trechos planos, subidas e descidas, é um 

conhecimento adquirido e compartilhado nas ruas com entregadores menos experientes.  

 Para descansar entre as entregas mas ainda permanecer em movimento, Vinie desvia 

por ruas menores e mais calmas por conta da poluição. Quando iniciou seu trabalho como 

entregador começou a ter muitos problemas respiratórios, até que “se ambientou” (sic.) à 

poluição da cidade. Em dias mais secos utiliza a mesma máscara no rosto que usa para se 

proteger do vento e do clima frio do seu bairro. Prefere, também, circular por ruas mais 

“refrescantes” (sic), aquelas que contém áreas verdes e pontos fáceis para poder parar sua 

bicicleta – para poder checar seu celular ou alcançar sua garrafa d’água, por exemplo.  

 Finalmente, quando o tempo ocioso entre cada entrega se aproxima de 10 minutos, 

após o período dos pedidos tardios de almoço e outras entregas pontuais, Vinie fecha o 

aplicativo. Não consegue ver quanto faturou nesse dia com as entrega, pois o pagamento é 

contabilizado apenas no final de cada semana, mas estima que fez entre 15 e 25 reais, juntando 

as duas empresas. Está feliz porque conseguiu levar uma marmita grande hoje, liga para a 

mãe e avisa, sorridente, que ela não vai precisar fazer o jantar aquela noite.  

 De maneira experiente, corta rapidamente pelas ruas para voltar à sede da empresa e 

devolver a mochila de entrega. Está com pressa, pois está um pouco atrasado para sua última 

atividade do dia: encontrar os amigos para praticar rapel no viaduto Sumaré. Dá suas últimas 

pedaladas do dia em direção ao ponto de encontro, próximo à estação de Metrô Sumaré. 

Cumprimenta os amigos e deixa a bicicleta com um deles para usar o banheiro da estação.  

Ao sair, empurra a bicicleta enquanto se dirigem ao viaduto a pé – Vinie não confia nos 

paraciclos próximos do metrô e das lojas pelos quais passam. A fim de exemplo, ele se 

aproxima de um dos paraciclos pelo que passa e facilmente o levanta do chão alguns 

centímetros. “Esses aqui são marcados já, todos esses perto de metrô são” (sic.), explica para 

câmera. Ao desprender os paraciclos nos locais os quais os donos das bicicletas se ausentam 
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por muito tempo, como aqueles próximos a terminais de ônibus, e estações de metrô e trem, os 

furtos de bicicleta são facilitados pela falta de vigilância nesses pontos. Do mesmo modo como 

as informações sobre rotas é compartilhada entre ciclistas de um grupo ou região, como no 

caso dos entregadores, as informações sobre locais de parada seguros e inseguros para a 

bicicleta também são.  

Chegam no local da atividade, e a câmera do capacete é desligada. Horas mais tarde é 

ligada novamente, e o período noturno possibilita que Vinie embarque sua bicicleta no metrô 

juntamente com seus colegas – atualmente, as bicicletas podem embarcar apenas após as 

20h30 da noite nos dias úteis. Seguem até a estação Guaianazes, onde Vinie se despede dos 

rapazes e monta sua bicicleta para subir as ruas de seu bairro.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da bicicleta na cidade de São Paulo para fins de deslocamento não é um fenômeno 

novo e muito menos trazido e/ou baseado sobre infraestrutura existente. Ciclistas enfrentam as 

ruas da cidade há mais de 10 anos, e tem tido influências crescentes na participação de políticas 

públicas de mobilidade que concernem a bicicleta. Contudo, fato é que a inclusão da bicicleta 

como peça-chave no desenho de políticas municipais durante os anos de 2012-2016 deu 

visibilidade acadêmica, social, econômica e cultural à bike. Essa emersão deu margem à uma 

onda de novos ciclistas e impactou concretamente o cenário da bicicleta urbana na cidade até 

o momento.  

 Contudo, a expansão da malha cicloviária seguiu critérios de políticas públicas de 

mobilidade que vem sendo implementadas na cidade desde o início dos anos 2000, os quais 

favorecem regiões centrais, cujos moradores são uma população com grande concentração de 

renda e acesso à serviços, e deixa em segundo plano o desenvolvimento e integração de 

infraestruturas periféricas em regiões empobrecidas, ligando-as às demais regiões da cidade.  

 Baseado nesse panorama da mobilidade urbana paulistana, esse trabalho contemplou 

dois objetivos: o primeiro deles compreender como a bicicleta é utilizada pelos diversos atores 

sociais da cidade, e o impacto disso com relação à estilos de vida, sociabilidades, apropriação 

do espaço urbano, e o aspecto intrinsicamente corporal que tangencia essa experiência. O 

segundo objetivo foi a construção empírica diferenciada de um problema de pesquisa 

contemporâneo norteado pelo Paradigma das Novas Mobilidades e os Métodos Móveis, 

amparado no campo do conhecimento recente da Sociologia da Mobilidade. 

Ao contrário do discurso predominante relacionado à bicicleta, no qual se associa o 

“novo” modal à liberdade, simplicidade, economia, facilidade e praticidade, assim como uma 

possibilidade de desacelerar em meio ao caos urbano, os resultados encontrados apontam que 

isso é apenas uma faceta da experiência vivida por ciclistas em uma cidade desigual como São 

Paulo – ou melhor, é uma experiência resumida a um grupo de ciclistas circunscrito em 

determinados espaços sociais. Não se nega os impactos da troca da mobilidade pendular 

trabalho-casa realizada por bicicleta ao invés do automóvel individual, sejam eles ambientais, 

pessoais, urbanos, relacionados à saúde, entre muitos outros. Embora esses impactos também 

estejam presentes em ciclistas que circulam por fora do centro expandido – e, portanto, fora do 
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aconchego e segurança da infraestrutura cicloviária -, a maneira como se desdobram em 

articulação com outros atores sociais afeta intrinsicamente as qualidades da experiência.  

 Este trabalho possibilitou a identificação de alguns grupos que circulam pelas ruas de 

São Paulo a bordo de suas bicicletas, cada qual com redes de sociabilidade, arranjos sociais, 

usos do espaço e equipamentos urbanos, e relações afetivas com lugares e outros atores da 

cidade distintas entre si. Embora esses resultados sejam apenas um fragmento da situação no 

momento retratado e, portanto, delimitados em seu tempo e espaço designados, espera-se que 

os resultados apontados aqui possam ilustrar a pluralidade e diversidade de usos da bicicleta 

em um cenário de segregação e desigualdade, que atua e é atuado através da manutenção dessas 

qualidades no campo da mobilidade urbana.  

 Com relação a ciclistas que utilizam a bicicleta exclusivamente como meio de 

transporte urbano, foram identificados nesse trabalho dois grandes grupos de ciclistas que 

circulam pelas ruas da cidade e fazem uso dos equipamentos urbanos de modo a possibilitar 

seus deslocamentos, informalmente denominados de ciclistas visíveis e ciclistas invisíveis. 

Enquanto os ciclistas visíveis são, obviamente, facilmente vistos, abordados, amplamente 

retratados pela mídia, e parecem ter se tornado um pano de fundo constante ao vai-e-vem da 

cidade nos últimos anos, os ciclistas invisíveis estão constantemente em movimento por 

avenidas rápidas e desprotegidas, e não tem permitidos à si o luxo de realizar pausas em seu 

fluxo pela cidade. Talvez a diferença mais notável entre os dois grupos são suas bicicletas; ao 

mesmo tempo em que ciclistas visíveis pedalam suas bicicletas importadas, coloridas, com 

pneus finos e quadros com ângulos agudos, os ciclistas invisíveis se deslocam a bordo de 

bicicletas nacionais fabricadas nos anos 90, Calois e Monarks, frequentemente enferrujadas e 

com adaptações das mais variadas: caixotes de feira, em plástico, madeira, ou papelão, 

amarradas com cordas no lugar de alforges, sacolas plásticas de mercado como protetores de 

selim, buzinas de festa como campainha, etc. 

 Fazendo uso do conceito de motilidade surgido a partir de uma visão crítica sobre a 

questão social da mobilidade, pautado nos Paradigma das Novas Mobilidades e na Sociologia 

da Mobilidade, é argumentado através desse trabalho que, embora a bicicleta tenha sido 

associada nos últimos anos com liberdade e direito à cidade por parte de seus usuários, em 

muitos casos a experiência que se tem da cidade sob essa perspectiva é agressiva, 

desconfortável, perigosa e nociva à saúde. A bicicleta é o instrumento único por meio da qual 

uma parcela empobrecida da população, moradora de regiões periféricas, é capaz de acessar 
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trabalho, lazer, bens e serviços da cidade. Por outro lado, moradores de bairros centrais 

usufruem da maior porcentagem da infraestrutura cicloviária existente, e utilizam a bicicleta 

como mais uma modalidade de transporte em seu leque de opções. 

Essa pesquisa demonstrou que a bicicleta, ao ser utilizada por alguns grupos e classes 

sociais, localizados em determinados espaços geográficos da cidade, conseguem, através dela, 

acionar formas lúdicas de uso do espaço urbano através de diversos elementos corporais e 

sociais, como a topografia da cidade, pontos de interesse, etc. A bicicleta possibilita a esses 

ciclistas o acionamento de diferentes experiências de cidade – em parte por sua versatilidade 

como modal de transporte, que permite o acesso à diferentes partes da cidade de maneira mais 

direta, e em parte por conta da inserção social diferenciada e possibilidade de acesso à um 

circuito de atores sociais da cidade que estão, de certo modo, restritos à usuários da bike, a 

partir da qual são identificados e classificados, porém nem sempre permitidos.  

Contudo, essa relação se estabelece em maior ou menor grau, e é intercruzada por 

barreiras e facilidades que estão circunscritas a determinadas classes e espaços sociais, como 

demonstrado empiricamente através dos relatos de diferentes ciclistas. Desse modo, faz-se 

necessária uma revisão do conjunto de políticas públicas cicloviárias afim de se abarcar de fato 

cidadãos que dependam da bicicleta como dispositivo de acesso à bens e serviços, saúde, 

trabalho e lazer. 

É necessário, ainda, ao pensar no planejamento de uma política pública que concerne o 

Sistema de Mobilidade Urbana, pautar a bicicleta como sendo mais um dispositivo inserido 

dentro de sistema coletivo de transportes que não abarcou a tempo o crescimento exponencial 

da cidade e de sua região metropolitana, tornando-o desconexo, obsoleto e à margem das 

necessidades cotidianas de seus usuários. Para que os benefícios da bicicleta possam impactar 

em grande escala a população da cidade, é essencial que ela seja pensada e planejada como um 

elemento na complexa rede de mobilidade da cidade de São Paulo – em meio a sistemas de 

transporte sobre trilhos, ônibus, automóveis particulares, e mobilidade a pé –, e não apenas 

como um dispositivo que margeia esse sistema. 

Entende-se que para que o conjunto de políticas públicas cicloviárias possa ser inclusivo 

e para tornar a bicicleta em um dispositivo que possa, de fato, democratizar o uso e acesso das 

cidades, deve-se atentar para que ela não acabe transformando-se em apenas mais uma opção 

de transporte para grupos com opções já fartas, e uma necessidade para àqueles sem opção. 
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Para isso, é necessária a expansão concreta da infraestrutura cicloviária para as regiões 

periféricas da cidade.   

A pesquisa também possibilitou algumas inovações metodológicas. Uma ferramenta 

tecnológica foi desenvolvida para o fim de coleta de dados no cenário específico de objetos de 

pesquisa que se encontram em movimento, elaborado a partir de um arcabouço teórico que 

permite mais flexibilidade à métodos de pesquisas tradicionalmente utilizados nas pesquisas 

sociais. Embora esta tenha sido pensada para aplicação sobre ciclistas, os materiais e o código 

utilizados são de livre acesso e podem ser adaptados para outras pesquisas que também possam 

se beneficiar desse tipo de ferramenta. Espera-se também que sirva de inspiração para avanços 

metodológicos mais ousados no campo de pesquisas sociais brasileiras e latino-americanas.  

No que diz respeito ao arcabouço teórico do Novo Paradigma das Mobilidades e os 

Métodos Móveis, espera-se que essa pesquisa possa ter contribuído com a aplicação dos 

conceitos e teorias de mobilidade em um contexto latino-americano, no qual a performatividade 

da mobilidade é marcada cotidianamente por uma realidade desigual e segredada, de maneira 

acirrada. A utilização dos métodos móveis, adaptado aqui para o contexto brasileiro no qual 

aparatos tecnológicos de ponta não estão amplamente distribuídos e acessíveis, pode servir de 

inspiração para futuras pesquisas que almejem algo semelhante com seus informantes.  

Embora esse trabalho tenha realizado contribuições para um entendimento aprofundado 

acerca das questões urbanas por meio do enfoque analítico da mobilidade, é necessário a 

realização de mais pesquisas que se desdobrem acerca das questões sociais que entremeiam a 

mobilidade urbana. Em particular, a multiplicidade do relato da experiência de Vinie indica 

que entendimentos teóricos podem ser emergidos a partir da análise “de perto e de dentro” dos 

padrões de mobilidade, as estruturas – fixas ou não – que os possibilitam, e as habilidades e 

redes necessárias para tal.  

Essa pesquisa também fornece algumas pistas que podem embasar e serem melhor 

exploradas em pesquisas futuras que tenham a relação da bicicleta e seu usuário como objeto. 

Para além de um objeto utilizado para locomoção, a bicicleta tem múltiplos significativos na 

organização do dia-a-dia de seus usuários, influenciando inclusive novos modos de vestuários 

o uso de determinadas roupas, hábitos de compra, sociabilidades e relação com o espaço, 

tornando-a um objeto de estudo nada trivial. As diferentes opiniões e valores sociais 

relacionados à utilização da bicicleta também são igualmente interessantes, como a utilização 
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por necessidade em alguns bairros na região periférica da cidade – onde a cobertura de 

transporte público é escassa e custosa– e o uso por lazer e reafirmação de estilo de vida por 

outros ciclistas. 

O escopo desse trabalho de modo algum exausta o tema que aborda – muito pelo 

contrário – e espera-se que os achados aqui contemplados, assim como a metodologia e 

fundamentação teórica que o fundamentam, possam ser de uso para o desenho de pesquisas 

futuras tanto na área de ciclismo urbano, quanto na área da mobilidade em geral. É também 

importante ressaltar que os resultados encontrados por essa pesquisa refletem o tempo social 

em que ela foi realizada, e contribui para dar visibilidade por meio de uma perspectiva se 

investigação do movimento de ciclismo urbano, com suas nuances, atores, e coletivos, 

delimitada no tempo e espaço da cidade de São Paulo durante os anos de 2015-2018.  
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