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RESUMO 

 

FERNANDES, Pedro de Alvarenga Macedo. Lógicas da mobilidade urbana: uma análise do 

discurso da grande mídia sobre a implantação de ciclovias em São Paulo. 2021. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade, Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida.  

  

A cidade de São Paulo teve seu crescimento historicamente influenciado por interesses 

econômicos. As consequências desse modelo de desenvolvimento urbano são sentidas em 

diferentes aspectos urbanísticos e sociais da cidade, inclusive no âmbito da mobilidade urbana. 

Este trabalho se debruça sobre o processo de implantação de ciclovias em São Paulo pela gestão 

do prefeito Fernando Haddad com o objetivo de analisar a lógica institucional embutida no 

discurso da grande mídia acerca do tema, e colaborando para a compreensão do paradigma 

urbano neoliberal, seus alicerces de sustentação e os desafios explicitados em sua mudança. 

Orientada através da lente teórica das lógicas institucionais e pelas perspectivas marxistas da 

análise do discurso de tradição francesa e do direito à cidade, a pesquisa destaca cinco 

momentos importantes no processo de implantação das ciclovias em São Paulo, distribuídos 

cronologicamente no período de 2014 a 2019 e apresentados pelos dois jornais locais de maior 

circulação. Os resultados evidenciam nesses cinco momentos: o carro como símbolo da lógica 

neoliberal, a recuperação da ordem institucional do Estado e o desencadeamento de crise no 

campo, a resistência como evidência de posicionamento da grande mídia no campo, a tentativa 

neoliberal de reversão da lógica do direito à cidade, e, por fim, a abordagem das ciclovias como 

símbolo da lógica de direito à cidade e a apropriação neoliberal. A análise indica a existência 

de uma lógica neoliberal incorporada ao discurso dos grandes veículos de informação, 

evidenciada pela resistência à expansão da malha cicloviária em prol da manutenção do espaço 

do carro, a oposição a atores e grupos sociais historicamente negligenciados no processo de 

desenvolvimento urbano e o alinhamento do discurso a governos sucessores de Haddad, 

orientados pelos interesses de mercado. O trabalho oferece uma importante contribuição para 

uma observação mais aprofundada sobre problemas urbanos que são sustentados ou reforçados 

a partir de lógicas institucionais dominantes reproduzidas pela grande mídia e que representam 

um desafio à consolidação de políticas públicas de sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Ciclovias. Mobilidade urbana. Direito à cidade. Neoliberalismo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FERNANDES, Pedro de Alvarenga Macedo. Logics of urban mobility: an analysis of the 

discourse of the mainstream media about the implementation of bicycle paths in São Paulo. 

2021. Dissertation (Master of Sciences) – Graduate Program in Sustainability, School of Arts, 

Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

The city of São Paulo had its growth historically influenced by economic interests. The 

consequences of this model of urban development are felt in different urban and social aspects 

of the city, including in the context of urban mobility. This work focuses on the process of 

implanting bicycle paths in São Paulo under the administration of mayor Fernando Haddad with 

the objective of analyzing the institutional logic embedded in the discourse of mainstream 

media about the topic, and collaborating to understand the neoliberal urban paradigm, its 

foundations of support and challenges explained in its change. Oriented through the theoretical 

lens of institutional logics and marxist perspectives of the analysis of the discourse of french 

tradition and the right to the city, the research investigates five important moments in the 

process of implantation of bicycle paths in São Paulo, distributed chronologically in the period 

from 2014 to 2019 and described by two local newspapers of greater circulation. The results 

show these five moments: the car as a symbol of neoliberal logic, the recovery of the 

institutional order of the State triggering a crisis in the field, resistance as an indication of the 

position of the mainstream media in the field, a neoliberal attempt to reverse the logic of the 

right to city, and, finally, an approach to bicycle paths as a symbol of the logic of the right to 

the city and neoliberal appropriation. The analysis indicates the existence of a neoliberal logic 

incorporated into the discourse of the great vehicles of information, evidenced by the resistance 

to the expansion of the bicycle paths in favor of the maintenance of the space of the car, the 

opposition to actors and social groups historically neglected in the urban development process 

and the alignment of the discourse of Haddad’s successor governments, guided by market 

interests. The work offers an important contribution to a more in-depth observation of urban 

problems that are sustained or reinforced based on dominant institutional logics reproduced by 

the mainstream media and which represent a challenge to the consolidation of public 

sustainability policies. 

 

Keywords: Bicycle paths. Urban mobility. Right to the city. Neoliberalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das cidades contemporâneas no período pós-industrialização foi 

marcado diretamente pela influência dos interesses de mercado, que se tornaram peças-chave 

na compreensão dos principais problemas socioambientais urbanos. Lefebvre (2008), um dos 

estudiosos pioneiros a abordar esse panorama e precursor da ideia de “direito à cidade”, ressalta 

o domínio histórico dos agentes econômicos no processo de tomada de decisão e no traçado do 

desenho das cidades em todo o mundo. O resultado da influência desses atores, segundo o 

filósofo e sociólogo, foi o surgimento de aglomerados urbanos antidemocráticos e com uma 

alta desigualdade socioespacial. A imposição da agenda neoliberal no século XX acentuou esse 

cenário, fazendo com que os problemas urbanos deixassem de ser encarados como integrantes 

da questão social e passassem a ser vistos como recorrentes de um “suposto divórcio entre a 

cidade e os imperativos da ordem econômica global”. Dessa forma, as políticas públicas 

passaram a ser pensadas para favorecer o livre mercado1, em uma expectativa equivocada de 

que o desenvolvimento econômico fosse capaz de solucionar as questões socioambientais 

(RIBEIRO, 2001). 

A área da sustentabilidade oferece uma importante contribuição nos debates sobre a 

influência da esfera econômica e sua delicada assimetria sobre o social e o ambiental. Mostra-

se crescente a ideia da necessidade de se restringir os avanços econômicos e submete-los ao 

bem-estar social e aos limites ecossistêmicos, desprezando tentativas de conciliações pouco 

prováveis (BURSZTYN; BURSTYN, 2012). Nas cidades, essa perspectiva se apresenta na 

abdicação de práticas historicamente consolidadas e na limitação da atuação dos agentes 

econômicos nos processos decisórios da vida urbana (CAVALCANTI, 2003). 

Bonduki (2011), ao trazer esse debate para a realidade brasileira, ilustra de maneira clara 

a forma como o projeto de desenvolvimento urbano neoliberal transformou a cidade de São 

Paulo ao longo do século XX, construindo uma metrópole pouco acolhedora. O autor aponta 

mudanças muito particulares desse período, como o surgimento de bairros periféricos sem 

planejamento, a eliminação de áreas verdes, o esvaziamento dos espaços públicos de 

convivência e a desenfreada expansão da malha rodoviária. A associação do carro à ideia de 

individualismo acabou por consolidar a tomada do espaço urbano coletivo pela propriedade 

particular, dando a ele uma especial representatividade no contexto econômico neoliberal 

                                                           
1   O livre mercado pressupõe espaço em que compradores e vendedores atuam de forma a expressar seus interesses 

individuais por meio de demanda e oferta que seriam equilibradas pelo mecanismo do preço (CARRIER, 2020). 
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(DOWNS, 2004; SCHOR, 1999).  O conjunto de intervenções no ambiente urbano, que 

viabilizou a utilização massiva dessa tecnologia em São Paulo, deu origem a obras de grande 

impacto estético e urbanístico com consequências até hoje percebidas (ROLNIK; 

KLINTOWITZ, 2011). Atualmente, a cidade possui uma população de 12.325.232 habitantes 

(IBGE, 2020) e uma frota de 5.729.252 automóveis (IBGE, 2018). 

A mobilidade urbana se revela um desafio em escala global para a redução da poluição 

atmosférica e do uso indiscriminado de energia em grandes cidades. Soluções para esse desafio 

se apresentam de diversas formas, como no investimento em transporte público, criação de 

bairros de uso misto (moradia e trabalho) e a priorização do deslocamento a pé ou por bicicleta. 

A variedade de soluções converge em um ponto: a tentativa de se reduzir o uso do carro com 

ocupação única, peça-chave da insustentabilidade dos centros urbanos (BANISTER, 2011). Sob 

o ponto de vista social, o desenho urbanístico e a gestão de espaços públicos são vistos como 

fatores estratégicos para a construção de cidades mais inclusivas. Tal perspectiva vem embutida 

no 11º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: “até 2030, garantir acesso universal 

a espaços verdes e públicos seguros, inclusivos e acessíveis, especialmente para mulheres e 

crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência” (AMANAJÁS; KLUG, 2018). No mesmo 

objetivo, pela perspectiva ambiental, observa-se ainda a preocupação para que “seja reduzido o 

impacto ambiental per capita adverso das cidades, inclusive prestando atenção especial à 

qualidade do ar” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021). 

Este trabalho reverbera essa discussão ao se debruçar sobre a temática da mobilidade 

urbana na cidade de São Paulo no período de implantação de 400 km de ciclovias pela gestão 

municipal. Até 2013, a capital paulista dispunha de apenas 63 km de vias para bicicletas. 

Naquele ano a cidade registrou 712 acidentes envolvendo bicicletas, com 35 vítimas fatais. 

Utilizando como argumentos o aumento da segurança de ciclistas, a redução de carros em 

circulação nas ruas e a promoção de justiça social, a Prefeitura de São Paulo anunciou em 2014 

o projeto SP 400 km, visando mais que sextuplicar a rede cicloviária na cidade até 2016. Para 

tal, foi adotado um padrão de ciclovias que incluía a intervenção em canteiros centrais de 

avenidas ou supressão de faixas antes ocupadas por carros na estrutura viária já existente. O 

modelo teve inspiração em exemplos de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e em Amsterdã, na 

Holanda (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 2014). A execução de um 

projeto inovador para o contexto local e em larga escala representou uma importante mudança 

no paradigma na mobilidade urbana local, desencadeando conflitos e resistências (COSTA, 

2016). 
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Esta dissertação propõe uma reflexão sobre esse cenário conflituoso de domínio 

histórico do automóvel sobre o espaço urbano, diante do impacto da inserção repentina de um 

alto número de ciclovias, a partir do discurso difundido publicamente acerca do tema. 

Amparado na metateoria das lógicas institucionais, o trabalho tem o objetivo de analisar a lógica 

institucional embutida no discurso da grande mídia acerca da implantação de ciclovias em São 

Paulo, buscando responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Quais lógicas institucionais foram 

incorporadas e difundidas no discurso da grande mídia a respeito da implantação de ciclovias 

em São Paulo?”. Para isso, será realizada uma análise do discurso dos dois jornais locais de 

maior circulação entre 2014 e 2019, com foco na tradição francesa da disciplina. A abordagem 

metodológica será interpretativista, relacionando o discurso analisado à lente teórica e adotando 

a perspectiva marxista do direito à cidade para enriquecimento da discussão. 

O trabalho segue estruturado em revisão de literatura, dividida em três tópicos onde se 

expõe conteúdo acerca da ideia de direito à cidade, da influência neoliberal na política e no 

contexto urbano da América Latina e do Brasil e um breve histórico do processo de 

desenvolvimento da cidade de São Paulo correlacionado aos dois tópicos supracitados. Em 

seguida, apresenta-se a lente teórica, contextualizando-a nos estudos acerca das teorias da Nova 

Sociologia Econômica, e a abordagem metodológica, com especial foco na explanação acerca 

da análise do discurso de tradição francesa, escolhida como estratégia de pesquisa. A matriz de 

amarração, então, resume e esquematiza a estrutura teórica e metodológica da dissertação. Por 

fim, são expostos os resultados, sucedidos pela discussão e as considerações finais, onde se 

aponta o cumprimento do objetivo, a resposta à pergunta de pesquisa, as limitações e 

possibilidades futuras de estudos a partir das contribuições deste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O QUE É O DIREITO À CIDADE? 

 

A industrialização transformou as cidades e sua dinâmica. O surgimento do capitalismo 

concorrencial, incorporado pela burguesia, criou relações mercantis que rapidamente se 

apossaram do meio urbano, passando a regê-lo. Esse é o ponto de partida das reflexões de 

Lefebvre (2008) em sua obra intitulada “Le Droit à la Ville” ou “O Direito à Cidade” na 

tradução para a língua portuguesa. A análise sobre o processo de desenvolvimento das cidades 

contemporâneas sob a lógica mercadológica fez do filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre 

um relevante estudioso na área, tendo seu conceito incorporado por diversos autores 

(TRINDADE, 2012). 

Ao mesmo tempo em que Lefebvre demonstra certa nostalgia com os moldes das 

cidades tradicionais, pré-industriais, também defende uma vida urbana “transformada” e 

“renovada”, a partir de uma nova proposta de utopia. Nesse cenário, sua ideia de direito à cidade 

surge não apenas como fim, mas também como meio de transformação dos centros urbanos. 

Para compreender mais claramente essa perspectiva, recorre-se a Harvey (2008), segundo quem 

o direito à cidade é “muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos: é 

o direito de mudar a si mesmo por mudar a cidade”. O conceito, portanto, extrapola os limites 

da individualidade, abrangendo uma noção de coletividade particularmente focada nos grupos 

sociais historicamente excluídos no processo de desenvolvimento urbano. Essa perspectiva 

busca romper com o paradigma político-econômico predominante no último século, a partir de 

uma transformação radical das cidades (HARVEY, 2009). 

Concebida em um período político conturbado da França, a ideia de Lefebvre coincidiu 

com as manifestações do Movimento Estudantil de Maio de 1968, que já reuniam diferentes 

grupos sociais em torno do debate sobre as relações de poder no país. O caráter revolucionário 

da obra de Lefebvre convergiu com os questionamentos emergentes da época, ao culpar o 

modelo capitalista de produção pela estrutura social que acarretava na crise urbana (GOMES, 

2018).  Não tardaria para o direito à cidade ser absorvido como bandeira de movimentos sociais 

que reivindicavam a reforma urbana, inclusive no Brasil (GUIMARÃES, 2017). 

O pensamento crítico sobre a cidade no Brasil vem desde a década de 1960, com as 

primeiras discussões sobre gestão democrática e descentralização da política, impulsionadas 

pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Esse debate, enfraquecido no período da 
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Ditadura Militar, reemerge com a Assembleia Constituinte no período de redemocratização 

nacional. Como resultado dessa mobilização, o direito à cidade é efetivamente incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro na Constituição Federal de 1988, em um capítulo destinado à 

política urbana. Na década de 2000, o Estatuto da Cidade regulamenta esse capítulo e traz a 

ideia de direito à cidade sustentável, sendo descrito como “o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (AMANAJÁS; KLUG, 2018). 

Carlos (2007), em sua obra “O Espaço Urbano: Novos Escritos Sobre a Cidade”, destaca 

ainda a criação do Ministério das Cidades, em 2003, como um marco na inclusão do direito à 

cidade na agenda política brasileira. Apesar disso, a autora alerta para o esvaziamento desse 

conceito à medida em que ele é equiparado à ideia de “qualidade de vida”, empobrecendo o 

entendimento sobre os efeitos do modelo de crescimento da economia capitalista nos centros 

urbanos. O direito à cidade, nessas condições, perde seu caráter revolucionário e passa a 

conduzir o debate político na direção de uma tentativa de conciliação ou equilíbrio entre o 

social, o ambiental e o modelo econômico vigente, sob um discurso obscurantista de 

“desenvolvimento sustentável”, criticado por Carlos. 

A história do direito à cidade o coloca como centro de reivindicações populares nos 

palcos ou arenas de lutas sociais que são as cidades, reunindo os mais diversos atores nesse 

processo. As diferentes demandas existentes nos centros urbanos, como a luta por moradia, 

transporte ou espaços públicos de lazer, passam a ser tratadas conjuntamente quando atreladas 

a essa ideia. Isso se deve ao fato do direito à cidade convergir a crítica sobre exploração e 

desigualdade social com a defesa da liberdade e da autenticidade das cidades. Cabe salientar, 

porém, que a reivindicação desse direito nem sempre se limita à busca pela institucionalização 

em forma de lei, mas também a um questionamento muito mais amplo das estruturas de poder 

existentes (TAVOLARI, 2016). 

Wirth (1938) apresenta três características definidoras da cidade: densidade, tamanho e 

diversidade. Ela consegue abrigar organizações e grupos de minorias por ser grande, provoca 

conflitos espaciais por ser densa e torna-se campo de batalha para dominação por ser diversa. 

A forjadura de laços para essa disputa ocorre quando pessoas se organizam para reivindicar 

espaço e expressar demandas, dando origem aos movimentos sociais. Ao contrário do que se 

pensa, porém, muitos desses movimentos originados nos centros urbanos não exigem "direito 

à cidade". Mesmo que o espaço esteja fortemente atrelado à sua organização ou desígnio, na 
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maioria das vezes a ideia de Lefebvre não está em seu discurso. Isso porque o conceito de 

“direito à cidade”, na realidade, ainda é mais familiar ao meio acadêmico do que aos 

movimentos populares (UITERMARK; NICHOLLS; LOOPMANS, 2012). 

É na academia também que a pluralidade de leituras e interpretações sobre o direito à 

cidade torna-se mais explícita. Attoh (2011), em seu artigo intitulado “What kind of right is the 

right to the city?” (“Que tipo de direito é o direito à cidade?”, traduzido para o português), traz 

diferentes perspectivas sob as quais o conceito de direito à cidade é tratado pelos estudiosos: 

definição sobre o que é o espaço público, resistência à truculência policial e ao estado constante 

de vigilância, acesso à moradia ou à mobilidade urbana, usufruição dos recursos naturais e bens 

comuns, entre outras. O conceito é atribuído pelos acadêmicos aos mais diversos grupos sociais, 

normalmente considerados injustiçados nas políticas urbanas. 

2.2 DIREITO À CIDADE E A OPOSIÇÃO NEOLIBERAL 

 

No âmbito da agenda política, as reivindicações baseadas no direito à cidade acabam 

por ser pouco compreendidas devido à oposição do neoliberalismo. A quebra desse complexo 

paradigma exige uma crítica radical de instrumentos e valores do Estado local, implicando em 

uma reforma institucional que rompa com práticas de gestão urbana excludentes normalmente 

incontestadas (PARNELL; PIETERSE, 2010). O argumento para o direito à cidade emerge 

como um “grito e demanda” (LEFEBVRE, 1996) voltado à garantia das condições necessárias 

para o habitat e a socialização, sob diferentes formas pragmáticas de lutas, que, cada vez mais, 

interagem entre si. Essa interação revela uma importante solidariedade entre as lutas políticas, 

ao mesmo tempo que unifica a busca por condições básicas de sobrevivência e coexistência 

(MITCHELL; HEYNEN, 2009). 

A ideia de direito à cidade busca recuperar os centros urbanos pautando-se na 

apropriação, que se refere ao acesso e uso dos recursos urbanos, mas desprezando a noção de 

propriedade. Ao mesmo tempo, almeja a participação social na tomada de decisão e na produção 

do espaço urbano (CHASKIN; JOSEPH, 2013). Essa perspectiva demanda necessariamente um 

programa político para formular esses processos por vias mais inclusivas e menos dependentes 

do capital. São diversas as discussões sobre como o modelo neoliberal influencia o discurso 

público, mas a luta pelo direito à cidade mostra ser necessária uma mudança crítica do 

neoliberalismo para longe do Estado e da formulação de políticas públicas (FAWAZ, 2009). 
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Após a II Guerra Mundial, o neoliberalismo despontou como doutrina disseminando a 

ideia de que a existência de um Estado intervencionista representava uma ameaça à liberdade 

econômica e política. O anseio por igualitarismo, cultivado pelo estado de bem-estar social após 

a crise de 1929, passou a ser visto como um empecilho à livre concorrência, prejudicando, na 

visão dos neoliberais, a liberdade individual e a prosperidade econômica. Diferentemente do 

liberalismo original, que resguardava os aspectos de uma doutrina social, o neoliberalismo se 

limitou essencialmente à defesa das pautas econômicas que envolviam a abertura da economia, 

redução do tamanho do Estado, desregulamentação do mercado, entre outras demandas alçadas 

ao posto de dogma. Ao ficar reduzido em mera visão mercadológica das coisas, o 

neoliberalismo se desfez de valores nobres universais defendidos pelo liberalismo, adquirindo 

um caráter mais intolerante e autoritário (PAULANI, 1999). Em termos práticos, essas 

características particulares da doutrina neoliberal acabaram por unir duas correntes ideológicas 

tidas até então como conflitantes: os fundamentalistas de mercado, que defendiam o 

rompimento de convenções sociais em prol da liberdade econômica, e os conservadores, que se 

pautavam pelo apego à noção de autoridade e manutenção dos costumes (MORAES, 2002). 

A doutrina neoliberal defende a liberdade das atividades econômicas como pré-requisito 

da organização das mais diversas formas de sociabilidade e traz essa perspectiva em uma 

pioneira escala mundial (IANNI, 1998). O neoliberalismo chegou aos países 

“subdesenvolvidos” no período da globalização econômica sob o discurso de urgência de 

abandono de um suposto “atraso”, por meio do livre mercado e emprego de tecnologias dele 

advindas (IBARRA, 2011). A doutrina acabou abraçada por regimes militares na América 

Latina e a defesa da liberdade individual, pilar do discurso neoliberal, serviu como pretexto dos 

governos autoritários para coibir supostas ameaças totalitárias que poderiam minar a 

individualidade dos cidadãos (PETERS, 1998). No caso do Brasil, o pensamento neoliberal 

estendeu-se na política nacional até o início dos anos 2000, mesmo após o fim da ditadura 

militar, sustentado por governos pós-redemocratização que submeteram o desenvolvimento 

social à atuação do mercado, contrariando as premissas da Constituição de 1988 por políticas 

sociais universalistas (CARINHATO, 2008). 

O Consenso de Washington, como ficou conhecido o encontro ocorrido em 1989 nos 

Estados Unidos entre integrantes do governo local, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

do Banco Mundial, além de estudiosos e economistas de diferentes países, representou um 

marco simbólico na escalada de influência das pautas neoliberais na agenda política da América 

Latina. Reverberadas por expressiva parcela das elites dos países latino-americanos, sob o já 
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citado mote da “modernidade”, essas pautas visavam alinhar a política da região aos interesses 

e demandas dos países desenvolvidos a partir de um constante trabalho de persuasão pró-

neoliberalismo construído, em boa parte, pelos meios de comunicação. Os trabalhos do 

encontro visaram avaliar a efetividade das reformas econômicas neoliberais empreendidas nos 

países da região à época. A crença em uma “receita uniforme” para essas nações transformou a 

América Latina em um fracassado laboratório do neoliberalismo pregado pelos economistas 

tecnocratas de Washington. O descompasso entre suas reformas e a realidade política, 

econômica e, sobretudo, social da região culminou em resultados pouco efetivos quanto ao 

desenvolvimento e melhora da qualidade de vida da população (BATISTA, 1994). 

O fenômeno da globalização econômica acarretou mudanças territoriais e alterações no 

equilíbrio do poder político-econômico, ao inserir novos atores em arenas preexistentes. Os 

efeitos colaterais foram sentidos principalmente nas chamadas “cidades globais”, aquelas mais 

incorporadas a esse processo de globalização (SASSEN, 2000). Os resultados da utopia 

neoliberal traduziram-se na dinâmica das grandes cidades: elas passaram a dividir-se em 

comunidades fechadas, com serviços próprios e restritos, e espaços públicos privatizados, 

mantidos sob vigilância (HARVEY, 2008). Ao mesmo tempo, a política orientou-se para a 

concorrência e transferiu atribuições do Estado a órgãos não estatais (PURCELL, 2002). O 

espaço urbano, lócus histórico da dissidência e do encontro entre os diferentes, viu sua função 

cada vez mais suprimida à medida em que o neoliberalismo foi enraizado em seu tecido. A 

transformação da vida urbana em objeto de consumo privado, individual e isolado, cerceou a 

diversidade social e a sociabilidade, marcas originais das cidades que representavam uma 

barreira à consolidação do modelo neoliberal (CAMALLONGA, 2019). 

As desigualdades sociais acentuadas transformaram a coexistência do diferente em uma 

ameaça constante, cuja solução se fez na divisão entre ricos e pobres, construindo espaços 

privativos homogêneos que transmitiam aos seus frequentadores uma falsa sensação de 

conforto (XAVIER, 2014). A amenização do medo, trazida pelos serviços particulares de 

segurança e a transferência da vida urbana para locais fechados, trouxe consigo o sacrifício de 

liberdades e a criação de novos tipos de ambientes coletivos que desfiguraram a essência dos 

espaços públicos tradicionais. Sem heterogeneidade, acessibilidade ou igualdade, os espaços de 

sociabilidade se tornaram altamente discriminatórios (MENDONÇA, 2007). 

No Brasil, a tentativa das classes média e alta de desvencilharem-se dos mais pobres se 

refletiu em uma postura anticidadã e antidemocrática, resultando na naturalização de uma visão 
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pejorativa e repulsiva sobre os menos favorecidos. A busca pela reafirmação de status e das 

fronteiras socioeconômicas fez com que a classe média, em especial, forjasse sua identidade a 

partir de práticas e bens de consumo que possibilitassem a diferenciação em relação à chamada 

“classe operária” (O’DOUGHERTY, 1998). No contexto urbano, tal panorama lança luz 

especialmente sobre o papel do carro como mercadoria. Desde seu aparecimento nas cidades 

no fim do século XIX, o automóvel está essencialmente atrelado à divisão entre classes sociais. 

Seu simbolismo, herdado das antigas carruagens, conferia distinção às elites que tinham acesso 

exclusivo à tecnologia. Com a massificação da produção e popularização do consumo pelo 

fordismo a partir do século XX, os carros adquiriram uma nova função para além da identidade 

de classe: a reafirmação da individualidade. Preocupadas em reforçar a ideia de exclusividade, 

montadoras criaram modelos dos mais variados e equipados com uma extensa variedade de 

acessórios (GARTMAN, 2004).  

O carro redefiniu o cidadão em termos de individualidade e sociabilidade, ao garantir-

lhe autonomia em relação ao tempo e, principalmente, ao espaço. Como representação de status, 

o automóvel se tornou peça-chave no processo de “coisificação” das relações sociais, 

materializando os processos de monetização da vida urbana. Por ser móvel, inaugurou uma 

nova forma de ocupação do espaço público, individualizada e privada, convertendo-o a mero 

meio de circulação. A construção de sua imagem como sonho de consumo no imaginário da 

sociedade se fez sob o mote da “liberdade individual”, supostamente alheia aos 

constrangimentos e desconfortos de se viver em comunidade, mas que, paradoxalmente, parece 

ruir à medida que o consumo dessa mercadoria torna mais nociva a rotina das cidades (SCHOR, 

1999). 

2.3 SÃO PAULO: UMA CIDADE PARA OS CARROS 

 

No início do século XX, duas vertentes do urbanismo disputavam espaço nas políticas 

públicas urbanas: uma rejeitava a consolidação da cidade industrial em prol do resgate da cidade 

tradicional; e a outra defendia a adaptação do espaço urbano às demandas econômicas da época. 

Em São Paulo, a segunda vertente acabou por predominar na administração pública, alinhando 

a cidade a uma estética europeizada e aos interesses na expansão da capacidade viária para as 

novas tecnologias automotivas que surgiam (SIMÕES JR, 1990). Naquela época, a mobilidade 

urbana já se apresentava como fator essencial na compreensão do modelo de desenvolvimento 

urbano. Linhas de bondes e trens estruturavam a ocupação do espaço paulistano e ditavam as 
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direções de crescimento da cidade, precedendo até mesmo os sistemas de água, esgoto ou a 

eletricidade (KAKO; CINTRA, 2016). 

A transformação da cidade de São Paulo pelos automóveis teve início na década de 

1910, com os primeiros projetos de alargamento de vias. Foi fortemente acentuada, porém, a 

partir da década de 1930, com a popularização dos automóveis promovida pela indústria 

automobilística, representada à época por Henry Ford. A ideia de Ford de que a produção em 

massa levaria ao consumo em massa regeu a expansão da indústria automotiva em todo o 

mundo, criando um dos principais eixos de crescimento econômico de países capitalistas no 

século XX (NOBRE, 2010). Em São Paulo, nessa mesma época, surgiu o Plano de Avenidas, 

que possibilitou a criação de vias radiais e anéis perimetrais em São Paulo. 

O Plano de Avenidas, proposto pelo engenheiro Francisco Prestes Maia, consistia em 

um ambicioso projeto que, simplificadamente, estimulava a expansão horizontal da cidade a 

partir de vias radiais que teriam como ponto de convergência a região central, que compreende 

a Sé e o Vale do Anhangabaú. Quando foi prefeito, entre 1938 e 1945, Prestes Maia teve a 

oportunidade de tirar do papel grande parte de sua ideia, viabilizando a criação de avenidas de 

grande circulação atualmente, como 9 de Julho, e deixando outros embriões a serem 

implantados por seus sucessores, como a Avenida 23 de Maio e as marginais Tietê e Pinheiros 

(CUSTÓDIO, 2004).  

Sob um discurso de desprezo sobre as paisagens naturais do território paulistano que 

caracterizava as várzeas e margens de rios como espaços desperdiçados, Prestes Maia buscou 

apresentar o Plano de Avenidas como um marco de progresso e modernidade, que viria a romper 

com a imagem de uma São Paulo “provinciana” e “atrasada” (CARPINTÉRO, 2007). O 

resultado direto de sua implementação foi a desastrosa impermeabilização de áreas de 

drenagem, acarretando problemas ambientais persistentes até hoje na cidade, como as grandes 

enchentes. Para além disso, o plano representou a opção do Estado local em priorizar meios de 

transporte poluidores em detrimento de propostas alternativas, como o Plano Integrado de 

Transportes da empresa de energia elétrica Light, que sugeriu ainda em 1927 um sistema que 

integrasse rede sobre trilhos, metrô subterrâneo e bonde de superfície. O alinhamento do Plano 

de Avenidas aos interesses da indústria automobilística e da especulação imobiliária, no 

entanto, foi decisivo para sua consolidação na gestão municipal (QUEIROZ; SOMEKH, 2003). 

A última linha de bonde de São Paulo circulou até o ano de 1968, quando sua extinção deu fim 

ao processo de substituição total do modal pelo espaço para o carro (PIERINI, 2013). 
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O esquema de vias radiais convergentes em um perímetro de irradiação central, proposto 

pelo Plano de Avenidas, resultou nas décadas seguintes em um processo de desvalorização da 

região da Sé. Com o crescimento acentuado de veículos na cidade a partir da década de 1960, 

a ampliação do sistema viário ganhou um ritmo ainda mais acelerado, dessa vez avançando 

através de viadutos, elevados e túneis. O chamado “centro velho” acabou reduzido à função de 

local de passagem, com a função de interligar as zonas da cidade (NAKANO; CAMPOS; 

ROLNIK, 2004). Foi nesse período que algumas das principais vias expressas da cidade saíram 

do papel, como o Elevado Costa e Silva (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011). Tal obra é um dos 

exemplos mais simbólicos da insustentabilidade do ideal de mobilidade urbana originado 

naquela época. Inaugurada no período da Ditadura Militar brasileira, tem um especial 

significado não apenas no contexto econômico de sua época (a ideia de grandiosidade 

impulsionada pelo “milagre econômico”), mas também no político. Sua concepção e realização 

estão carregadas de simbolismos autoritários, desde o nome Costa e Silva (homenagem a um 

dos presidentes do período ditatorial) até a ideia de soberania do carro sobre a cidade, ou a 

degradação de uma pulsante região histórica da cidade em prol do espaço do automóvel 

(BIDERMAN, 2008; NEVES, 2018). 

A expectativa de se criarem obras de infraestrutura praticamente infinitas, capazes de 

acomodar um consumo cada vez maior de automóveis, predominava entre técnicos e gestores 

públicos municipais. Não demorou, porém, para essa perspectiva desmoronar diante de 

limitações financeiras e estruturais. Com uma frota de veículos que dobrava a cada dez anos e 

a escassez de recursos e espaço para a abertura de novos canteiros de obras, o modelo técnico-

clássico de mobilidade defendido para o “futuro final do milênio” se mostrou incapaz de 

solucionar gargalos da cidade (SCARINGELLA, 2001). O fracasso da empreitada não evitou, 

porém, que São Paulo passasse por um processo acentuado de perda de espaços de convivência 

e circulação de pedestres. Com a fragmentação da cidade por obras viárias, a sociabilidade no 

território paulistano passou a se dar principalmente em espaços privados, como os shopping 

centers e centros empresariais. Os espaços públicos, ainda que resistentes no final do século 

XX, tornaram-se descontínuos e com benefícios meramente pontuais para a recreação e 

preservação de recursos naturais (LEITE, 2011). 

Em contradição com a expansão desenfreada da rede viária da cidade, a mobilidade 

urbana parece não ter alcançado toda a população da cidade de São Paulo. Nos primeiros anos 

do século XXI, o número de deslocamentos per capita da população com renda familiar acima 

de vinte salários mínimos chegava a ser o dobro das faixas mais pobres. Nas famílias com até 
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três salários mínimos, o deslocamento ainda ocorria predominantemente a pé, sem acesso ao 

automóvel. Segundo Gomide (2006), que traz tais dados, o panorama da mobilidade urbana em 

São Paulo exclui socialmente as parcelas da população mais pobres ou residentes nas periferias, 

que são privadas de trabalho, educação e lazer. Tal fenômeno já era apontado na obra de 

Lefebvre (2008) e foi denominado de “destruição da urbanidade” pelo sociológico. Na visão 

dele, as relações de mercado estimulavam a desigualdade socioespacial urbana, a partir da 

tentativa de expulsão das camadas mais pobres da população da cidade ou da restrição de seu 

acesso aos recursos urbanos. 

Rubim e Leitão (2013), em seu artigo “O Plano de Mobilidade Urbana e o futuro das 

cidades”, destacam que o uso do carro em larga escala na cidade já acarreta em mais prejuízos 

do que supostos ganhos econômicos ou tecnológicos. A aposta equivocada no automóvel 

resultou no abandono ou sucateamento de alternativas de transporte coletivo ou individual não 

motorizado. Enquanto isso, agravaram-se problemas socioambientais na capital paulista. 

Zandonade e Moretti (2012) lembram que os conflitos de mobilidade nas grandes cidades 

brasileiras têm ampla relação com a disputa pelo uso do espaço público, principalmente no caso 

de São Paulo, que é uma metrópole marcada por grandes desigualdades. Ao mesmo tempo em 

que a cidade parece ter sido pensada para o carro, ela não tem capacidade de comportar um 

número de automóveis condizente com sua população. Isso torna a mobilidade urbana 

cronicamente excludente e a conduz a um cenário de caos. Considerando que o espaço urbano 

é limitado, seria necessário oferecer alternativas de transporte que fossem capazes de conciliar 

o uso por toda a população. Qualquer tentativa de mudança, porém, esbarra em resistências 

daqueles que se beneficiam do modelo tradicional de mobilidade urbana e que transferem o 

ônus do uso massivo do automóvel aos outros moradores da cidade. Cria-se aqui um cenário 

semelhante ao de Hardin (1968) em “A tragédia dos comuns”. Enquanto o pastor amplia suas 

vantagens individuais aumentando seu rebanho, a diminuição da pastagem disponível torna-se 

um problema para toda a comunidade. O resultado é o colapso. 

Desde a década de 1970, ainda durante a ditadura militar, ciclistas já se organizavam 

politicamente visando a reivindicação de mudanças nesse modelo de mobilidade urbana. Esse 

movimento, pouco efetivo durante o regime autoritário, passou a avançar mais com a difusão 

da pauta ambiental no cenário internacional e a redemocratização brasileira ocorridas nas 

décadas finais do século XX. A partir dos anos 2000, o avanço de projetos cicloviários na 

agenda política de grandes cidades, como Nova Iorque (Estados Unidos), Bogotá (Colômbia) e 

Buenos Aires (Argentina), impulsionou as discussões locais e o fortalecimento de coletivos 
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dedicados ao tema. Os cicloativistas, que primeiramente encontraram apoio no departamento 

de meio ambiente da cidade de São Paulo nos anos 1990 e 2000, conseguiram transmitir suas 

reinvindicações para a pasta de transportes e finalmente conquistaram, a partir de 2013, com o 

início da gestão Haddad, o aparato estatal necessário para a implantação de um grande projeto 

de expansão da estrutura cicloviária de São Paulo. A execução da proposta inovadora, no 

entanto, rapidamente desencadeou desentendimentos e conflitos na cidade (LEITE; CRUZ; 

ROSIN, 2018). 

A implantação de ciclovias em São Paulo se fez como um processo amparado em lutas 

e negociações que abrangeram o enfrentamento ao modelo de mobilidade centrado no carro e a 

busca por uma utilização diversificada do espaço público. A gestão Haddad, caracterizada pelo 

atendimento de reivindicações políticas de diversos coletivos organizados, como dos 

cicloativistas, teve papel fundamental na efetivação de mudanças relevantes no ambiente 

urbano paulistano, em especial sobre o papel das ruas na cidade. As políticas de implantação 

ciclovias e de apoio ao carnaval de rua foram alguns exemplos dessa postura de estímulo à 

retomada do espaço público pela população. Após o término do governo de Fernando Haddad 

em 2016, no entanto, observou-se uma alteração radical de posicionamento do Estado local, 

encabeçado pela gestão de João Doria. A prefeitura voltou sua prioridade novamente ao setor 

privado, investindo em pautas relacionadas à privatização de equipamentos públicos e à 

deslegitimação dos movimentos sociais outrora apoiados por Haddad (FRÚGULI JR., 2018). 

A posse de João Doria em 2017, após vitória nas eleições locais sob forte discurso de 

negação do processo político, viabilizou a contaminação do aparelho estatal por uma lógica 

empresarial. A prefeitura, nesse passo, passou a trabalhar para disponibilizar prioritariamente o 

patrimônio público com a finalidade de privatização e alienação. Observou-se, assim, a 

composição de um governo com forte apelo neoliberal, marcado pelo intento de concessão de 

grande parte dos equipamentos públicos ao setor privado, incluindo espaços culturais, de lazer 

e eventos, parques municipais e até mesmo a manutenção das ciclovias e a zeladoria dos espaços 

públicos. Ao mesmo tempo, o mercado ganhou acesso aos bastidores das políticas públicas 

através de parcerias e doações, permitindo maior interferência do lobby econômico. Mesmo 

após a saída de Doria da prefeitura em 2018, visando a disputa eleitoral pelo cargo de 

governador do estado, e a transferência de cargo para seu vice, Bruno Covas, esse programa 

neoliberal se manteve fortemente ativo na agenda política local, beneficiando o mercado nos 

processos de tomada de decisão (PRIETO; LACZYNSKI, 2020). 
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3. LENTE TEÓRICA 

3.1 NOÇOES SOBRE CAMPOS ORGANIZACIONAIS 

 

Existem diferentes leituras sobre campos organizacionais, como explicitado por 

Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006) em seu ensaio “Campos Organizacionais: 

Seis Diferentes Leituras e a Perspectiva de Estruturação”. Os autores destacam o conceito de 

campo organizacional como “unidade fundamental na associação dos níveis organizacional e 

societário no estudo da mudança social e da comunidade”, citando DiMaggio (1986), e apontam 

que este modelo possibilita uma análise da relação entre o ambiente institucional, o competitivo 

e os recursos materiais de forma mais assertiva que seus antecedentes. A perspectiva de 

Fligstein e McAdam (2012), adotada em especial pela sociologia econômica, é caracterizada 

pela visão do campo como “esfera institucional de interesses em disputa”, semelhante a outras 

no que se refere à noção de poder e interesses, mas distinta de todas por se distanciar das ideias 

deterministas e defender a possibilidade de mudanças nos campos focada na mobilização dos 

próprios atores que os compõem. 

A Teoria de Campos descrita por Fligstein e McAdam (2012) traz a perspectiva dos 

campos de ação estratégica para explicar os conflitos sociais. A ação estratégica consiste na 

tentativa de atores sociais de criar e sustentar mundos sociais, garantindo a cooperação de 

outros. Os campos, assim, configuram-se como ordens sociais (em nível meso), nas quais os 

atores interagem uns com os outros com base em entendimentos compartilhados.  Os atores são 

classificados entre desafiantes, que ocupam nichos menos privilegiados, e dominantes, cujos 

interesses tendem a ser fortemente refletidos na organização dos campos. O Estado, nesse 

contexto, exerce importante influência como legitimador dessa configuração, possuindo papel 

direto ou indireto na estabilidade ou rompimento da ordem constituída. Os campos de ação 

estratégica estatal, assim, acabam por ser comumente organizados sob influência dos 

dominantes em campos não estatais, que buscam apoio para a manutenção de seu status. 

Os campos emergentes, aqueles em processo de surgimento e definição, são 

caraterizados pela existência de atores que se reconhecem pela convergência de interesses e 

visões de mundo, organizados em grupos cujas ações são orientadas, mas que ainda devem 

desenvolver uma ordem que efetivamente crie rotinas e regras. Fligstein e McAdam (2012) 

listam quatro condicionantes relacionadas à dinâmica de consolidação dos campos: 
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 Emergência da mobilização – processo no qual os atores coletivos criam novas 

formas de interação com outros atores, com base em consciência coletiva sobre 

oportunidades ou ameaças relacionadas aos interesses do grupo; 

 Formação de um acordo – criação de ordem rotinizada por atores sociais hábeis, 

ou seja, aqueles capazes de mobilizar e persuadir outros atores, destacando-se 

como lideranças; 

 Facilitação do Estado – apoio direto (por meio de patrocínio agressivo) ou 

indireto (através de postura passiva) do Estado a determinados grupos ou atores 

dentro de campos não estatais, de forma a legitimar determinadas configurações; 

 Surgimento de unidades internas de governança – criação de unidades internas 

de governança que colaboram (e por vezes são suficientes) para manter a ordem 

e organização dos campos de ação estratégica. 

A noção de conflito entre os grupos, no entanto, rodeia a perspectiva de Fligstein e 

McAdam (2012). Segundo aos autores, o processo de emergência dos campos ocorre em arenas 

comumente marcadas por conflitos. A competição se mantém mesmo nos campos já 

consolidados, onde, segundo os sociólogos, “atores consensualmente definidos e mutualmente 

sintonizados competem por vantagem”. O ambiente de tensão abre precedentes para a 

alternância entre os momentos de estabilidade, quando há a manutenção da posição dos atores 

dominantes, com momentos de mudança (também chamados de crise), quando os atores 

desafiantes procuram romper com essa construção e estabelecer uma nova ordem social. 

O processo de desestabilização de campos é marcado pelos ditos “episódios de 

contenção”, quando há um senso compartilhado entre os atores de incerteza em relação às regras 

e relações de poder que governam o campo. A ordem constituída até o momento, então, passa 

a ser questionada ou desacreditada, de forma a gerar uma crise. Nesse momento, os atores que 

percebem a ameaça ou oportunidade implícitas nessa crise passam a comandar os recursos 

organizacionais necessários para mobilizar e sustentar sua ação estratégica. A marca registrada 

desses momentos de disputa é a interação intensificada pelo uso de formas inovadoras, até então 

não adotadas na ação coletiva. 

A desestabilização pode ser impulsionada tanto por transformações internas, como uma 

mudança de postura do Estado, por exemplo, quanto por três tipos de intervenções externas 

listadas por Fligstein e McAdam (2012): 
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 Invasão por grupos externos – entrada de atores externos, até então inexistentes 

no campo, que buscam alterar a ordem estabelecida para promover seus próprios 

interesses, representando uma ameaça sobretudo por seu descompromisso com 

as convenções tradicionais do campo preexistente; 

 Macroeventos – eventos em larga escala, comumente relacionados a uma crise 

política e ao papel do Estado, que criam um senso generalizado de incerteza, 

podendo abranger diversos campos dentro de uma ou várias sociedades; 

 Mudanças em campos relacionados – alterações ocorridas como efeito ou 

consequência de mudanças em campos próximos relacionados, tida pelos 

autores como a intervenção externa mais comum nos campos de ação 

estratégica. 

A observação da relação entre campos tem importante significado para Fligstein e 

McAdam (2012) na compreensão sobre a maneira como as dinâmicas de cada campo estão 

intrincadas com teias complexas. Para isso, os sociólogos apontam três tipos de relação que 

podem ser desenvolvidas entre os campos: desconexão, dependência ou reciprocidade. No tipo 

de relação desconexa, as dinâmicas internas de um campo não interferem no outro. Na relação 

dependente, os campos criam uma estrutura hierárquica, onde os efeitos da dinâmica interna 

são transmitidos de forma desigual entre si. Já na relação recíproca, os efeitos são transmitidos 

de maneira igualitária, criando interdependência entre os campos. No último caso, cria-se o que 

Fligstein e McAdam (2012) chamam de “ambiente de campo mais amplo”, cenário onde 

alterações significativas em qualquer campo de ação estratégica gera efeito em todos os campos 

próximos. O resultado da configuração desse ambiente são rotineiras turbulências, devido à 

suscetibilidade dos campos a mudanças externas. 

O cenário de crise nos campos apenas deixa de existir quando o senso comum de ordem 

e certeza retorna e há consenso entre os atores sobre posições de desafiantes e dominantes. Isso 

pode ocorrer por meio da reafirmação da posição até então existente antes da crise, mantendo 

o status quo do campo, ou por uma mobilização oposicionista sustentada, de forma a 

reconfigurar a posição dos atores no campo. A segunda possibilidade exige que os desafiantes 

forjem uma coalisão vencedora, oferecendo concepções alternativas de controle que 

enfraqueçam o acordo existente e forneçam uma nova visão animadora para o campo, ao mesmo 

tempo que conquistem aliados no Estado que ratifiquem ou imponham um novo acordo que 

permita sua alçada ao posto de dominantes. 
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3.2 AS LÓGICAS INSTITUCIONAIS 

 

A lógica institucional é definida por Thornton e Ocasio (1999) como “o padrão histórico 

socialmente construído de práticas, suposições, valores, crenças e regras materiais pelas quais 

os indivíduos produzem e reproduzem sua subsistência material, organizam tempo e espaço e 

fornecem significado à sua realidade social”.  Esse padrão é marcado pela dualidade, pois pode 

ser material ou simbólico e estipular regras formais ou informais que influenciam o processo 

de tomada de decisão, assim como a dinâmica de uma organização como um todo. Como os 

próprios autores lembram, porém, os valores que regem a lógica institucional são comumente 

implícitos. Apesar disso, são reconhecidos por sua importância no entendimento sobre padrões 

de poder e controle de organizações, como reforça Fligstein (1990). 

As lógicas institucionais norteiam princípios básicos da sociedade e a ação social, ao 

permitirem que os atores entendam sua condição e sua posição na organização. Formas 

organizacionais, assim, acabam por ter sua legitimação comumente atrelada às lógicas 

institucionais. Ao mesmo tempo, organizações existentes sob um mesmo contexto institucional 

podem apresentar certa similaridade, pois tornam-se movidas por valores e suposições em 

comum. As lógicas institucionais, no entanto, estão sempre condicionadas a determinado 

espaço e tempo, nos quais a adoção de práticas não legitimidades por elas pode ter 

consequências adversas (GREENWOOD et al, 2010). 

DiMaggio e Powell (1983) defenderam pioneiramente a ideia de que os campos são 

definidos institucionalmente. A estratégia de orientação proposta pelos autores é considerada 

precursora da ideia da lógica institucional, ao identificar (ainda que limitadamente) as 

profissões, o Estado e a concorrência como fontes de racionalização das relações sociais 

(THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). Friedland e Alford (1991) vieram a reforçar 

o papel da cultura nas instituições, porém com uma mudança de ênfase da lógica da 

racionalidade para múltiplas lógicas. 

Friedland e Alford (1991), por meio de sua teoria das instituições no nível social, 

ofereceram grande contribuição para o desenvolvimento da perspectiva da lógica institucional. 

O sistema interinstitucional, assim chamado pelos autores, possibilita a compreensão das 

instituições sob a perspectiva de subsistemas interdependentes, considerando fatores antes não 

tratados pela teoria institucional. A metateoria da lógica institucional, assim, se consolidou 

como instrumento para análise e compreensão da mudança institucional, ao propor que as 
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influências das instituições sejam observadas como internas e externas a organizações e 

indivíduos. Isso traz um inédito ponto de vista ao analisá-los como parte em diversas ordens 

institucionais da sociedade, que, juntas, moldam e constroem seu comportamento e constituem 

os diferentes campos. 

É importante salientar, pela própria visão dos autores, que as dinâmicas dos campos 

organizacionais não se resumem a determinadas ordens institucionais, pois sua amplitude as 

extrapolam.  Os campos organizacionais são constituídos, na realidade, por uma variedade de 

organizações que tem seus valores ancorados em diferentes ordens institucionais. Os indivíduos 

e organizações inseridos nos campos precisam ser situados nas estruturas institucionais da 

sociedade para serem compreendidos. Essa compreensão, no entanto, não deve ser encarada por 

meio de abordagens deterministas, reforçam Friedland e Alford (1991). Isso porque a estrutura 

das lógicas no nível societal não é determinante de comportamentos específicos. 

Thornton, Ocasio e Lounsbury (2012), apoiados nas observações de Friedland e Alford 

(1991) e Thornton e Ocasio (1999), apontam sete ordens institucionais existentes em um 

sistema interinstitucional ideal: família, comunidade, religião, Estado, mercado, profissão e 

corporação. Tais ordens, combinadas com categorias que compreendem símbolos culturais e 

práticas materiais, influenciam de forma particular a personalidade, valores e hábitos dos 

indivíduos e organizações. Observa-se essa relação no quadro 1: 

Quadro 1: Combinação de ordens institucionais e categorias e um sistema interinstitucional ideal. 

Ordens ins- 

titucio-  

nais 

 

Categorias 

 

 

Família 

 

 

Comunidade 

 

 

Religião 

 

 

Estado 

 

 

Mercado 

 

 

Profissão 

 

 

Corporação 

Metáfora 

raiz 

Família como 

firma 

Fronteira 

comum 

Templo 

como banco 

Estado como 

mecanismo de 

redistribuição 

Transação Profissão 

como rede 

relacional 

Corporação 

como 

hierarquia 

Fonte de 

legitimidade 

Fidelidade 

incondicional 

Unidade de 

interesses; 

Crença na 

confiança e 

na 

reciprocidade 

Importância 

da fé e da 

sacralidade 

na economia 

e na 

sociedade 

Participação 

democrática 

Preço das 

ações 

Conhecimento 

pessoal 

Posição da 

firma no 

mercado 

Fonte de 

autoridade 

Dominação 

patriarcal 

Compromisso 

com valores e 

ideologia da 

comunidade 

Carisma do 

sacerdócio 

Dominação 

burocrática 

Ativismo 

dos 

acionistas 

Associação 

profissional 

Conselho 

administrativo; 

gerência. 



28 

 

Fonte de 

identidade 

Reputação 

familiar 

Conexão 

emocional; 

satisfação do 

ego e 

reputação. 

Associação 

com 

divindades 

Classes 

socioeconômicas 

Anonimato Associação 

com a 

qualidade do 

ofício 

/Reputação 

pessoal 

Regras 

burocráticas 

Base de 

normas 

Participação 

no núcleo 

familiar 

Participação 

no grupo 

Participação 

na 

congregação 

Cidadania na 

nação 

Interesse 

próprio 

Participação 

em 

associações e 

corporações 

Emprego na 

firma 

Base de 

atenção 

Status no 

núcleo 

familiar 

Investimento 

pessoal no 

grupo 

Relação 

com 

sobrenatural 

Status do grupo 

de interesse 

Status do 

mercado 

Status na 

profissão 

Status na 

hierarquia 

Base de 

estratégia 

Aumentar a 

honra da 

família 

Aumentar o 

status, a 

honra dos 

membros e as 

práticas 

Aumentar o 

simbolismo 

religioso de 

eventos 

naturais 

Elevar o bem 

comum 

Aumentar 

lucro e 

eficiência 

Aumentar a 

reputação 

pessoal 

Aumentar 

tamanho e 

diversificar 

atividades da 

firma 

Mecanismos 

de controle 

informal 

Política 

familiar 

Visibilidade 

das ações 

Adoração ao 

chamado 

divino 

Política de 

bastidores 

Analistas da 

indústria 

Profissionais 

celebridades 

Cultura da 

organização 

Sistema 

econômico 

Capitalismo 

familiar 

Capitalismo 

cooperativo 

Capitalismo 

ocidental 

Capitalismo do 

bem-estar social 

Capitalismo 

de mercado 

Capitalismo 

pessoal 

Capitalismo 

gerencial 

 
Fonte: Thornton, Ocasio e Lounsbury (2012). 

 

No cruzamento das categorias elementares com as ordens institucionais, observado na 

tabela, criam-se símbolos e práticas que podem ser complementares ou contraditórios. Essas 

áreas de confluência e conflito criam oportunidades de combinações por indivíduos e 

organizações, abrindo brechas para mudanças e a proposição de soluções inéditas. Isso se dá 

principalmente por meio da transposição de elementos categóricos de uma ordem institucional 

para um novo contexto em que não existiam até então, representando uma importante forma de 

interação entre as diferentes ordens institucionais (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 

2012). 

Quando novas práticas aparecem no campo, contrariando os já existentes frames, 

esquemas de interpretação que permitem que os indivíduos localizem, percebam, identifiquem 

e rotulem algo (GOFFMAN, 1959), abre-se uma brecha para o surgimento de novas instituições 

e até mesmo de novos campos (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012). Segundo 

Fligstein e McAdam (2012), são as crises que criam cenários de resistência e contraposição de 

movimentos coletivos, evidenciando a posição dos atores no campo e o posicionamento do 

Estado diante de uma oportunidade de mudança. 
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O uso do conceito de lógica institucional passou a ser adotado pelos sociólogos em 

abordagens de sistemas de crenças de ordem superior que influenciam o entendimento e a ação. 

Recorrendo a Friedland and Alford (1991), Glynn e Lounsbury (2005) lembram que as lógicas 

institucionais são “padrões supraorganizacionais” pelos quais indivíduos e organizações 

produzem e reproduzem sua subsistência material. Reforçam também o caráter simbólico 

(remetendo à dualidade supracitada), que permite aos indivíduos e organizações interpretarem 

e ordenarem a realidade, dando significado ao tempo e espaço. Os autores argumentam que as 

lógicas institucionais, dessa forma, interferem diretamente no processo de tomada de decisão, 

uma vez que moldam a percepção dos tomadores de decisão sobre a prioridade das questões a 

serem atendidas. 

Os aspectos das instituições que denotam significado são simbólicos. Esses símbolos 

são representados em ideias que se materializam por meio de práticas. Nos campos 

institucionais, os integrantes se consideram à medida em que organizações e indivíduos 

efetivam símbolos e práticas de categorias inter-relacionadas. Pode-se dizer, portanto, que as 

fronteiras de um campo institucional são observáveis dentro das fronteiras das ordens 

institucionais e de seus elementos categóricos (FRIEDLAND; ALFORD, 1991). Os símbolos 

e as práticas, nessa perspectiva, acabam por competir pelo patrocínio de indivíduos e 

organizações, podendo ser complementares ou destoantes (ABBOTT, 1988). 

Na perspectiva da lógica institucional, a linguagem é vista como a grande ponte entre 

os símbolos e as práticas. Pode-se dizer, de forma simplificada, que a linguagem (apoiada sobre 

os símbolos) constitui práticas e práticas acabam por também influenciar a linguagem, criando 

uma relação de mutualidade. A lógica institucional se apoia nessa visão para compreender como 

práticas e construções são ligadas por meio dos chamados “vocabulários de prática” 

(LOEWENSTEIN; OCASIO, 2003). Esses vocabulários são vistos como motivadores da 

emergência cultural de lógicas institucionais, amparados pela aderência de três formas de 

representação dos símbolos: teorias, narrativas e (os supracitados) frames. A linguagem comum 

criada a partir desse processo é, juntamente com o fator variabilidade, responsável pela 

produção, reprodução ou transformação das práticas, ligadas a três mecanismos listados por 

Thornton, Ocasio e Lounsbury (2012): 

 Tomada de decisão - a metateoria de lógica institucional dedica-se a compreender como 

o foco atencional é guiado por papéis, identidades e esquemas específicos, atentando ao 

efeito cascata das decisões tomadas (por interações formais e informais), às 
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ambiguidades existentes e o fato de que as decisões iniciais por si só não definem a 

lógica institucional;  

 Sensemaking - processo pelo qual atores transformam circunstâncias em situações que 

são compreendidas explicitamente em palavras e que servem como ativadores de ações 

(Weick et al, 2005), racionalizando o comportamento sob um olhar retrospectivo ou 

prospectivo; 

 Mobilização - processo pelo qual atores coletivos adquirem recursos materiais e 

simbólicos para motivar indivíduos ao atingimento de objetivos de grupo, configurando 

movimentos que são influenciados por múltiplas lógicas e contextos institucionais 

dentro dos campos. 

As lógicas institucionais são vistas como fornecedoras dos princípios organizadores de 

um campo, uma vez que orientam o comportamento dos atores por meio de sistemas de crenças 

e práticas adotadas. Pode-se dizer, portanto, que as lógicas institucionais são também criadoras 

de senso comum e unidade dentro dos campos. Esse ponto de vista desperta atenção para as 

chamadas “lógicas institucionais dominantes” aquelas com maior poder de influência de 

indivíduos e organizações. Apesar das lógicas coexistirem, aquelas dominantes são 

especialmente relevantes na compreensão da dinâmica dos campos organizacionais e das 

mudanças institucionais (REAY; HININGS, 2009). 

 Orlitzky (2011) reforça a noção de mudança institucional ao afirmar que as lógicas 

institucionais não são concretas nem estáticas. O autor relaciona a possibilidade de mudança 

com a existência de lógicas plurais e disputa entre lógicas. Pache e Santos (2013) também 

abordam a concorrências entre lógicas, afirmando que a disponibilidade de mais de uma lógica 

institucional pode criar oportunidades para as chamadas “organizações híbridas”, aquelas que 

buscam incorporar diferentes lógicas em seu funcionamento. Segundo os autores, essas 

organizações podem atrelar atividades extraídas de lógicas diferentes, na tentativa de garantir 

“o endosso de uma ampla gama de atores em nível de campo”. Alertam, porém, que é comum 

que choques entre lógicas institucionais conflitantes impeçam conciliações a longo prazo, 

utilizando como exemplo a coalização frustrada de interesses econômicos e sociais em certas 

organizações comerciais. 

Thornton, Ocasio e Lounsbury (2012) afirmam que um dos mais discutíveis aspectos da 

perspectiva da lógica institucional é a forma como a metateoria aborda o conceito de poder. 

Para esta corrente, poder não é condição suficiente para explicar institucionalização ou 

mudança institucional. Os efeitos do poder não são vistos como universais, mas culturalmente 
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e institucionalmente contingentes através de ordens e setores institucionais. Os diversos usos 

do poder são legitimados dependendo de qual ordem institucional for cognitivamente invocada 

por indivíduos ou organizações e que for mais “relevante” ou conveniente para a sociedade. 

 No âmbito da gestão pública, as instituições são elementos relevantes para explicar tanto 

a estabilidade quanto a mudança de políticas. Essa perspectiva permite identificar quais são os 

tipos de organizações que obtém sucesso, a eficácia da mobilização dos atores e até mesmo 

suas estratégias mais bem-sucedidas. As instituições políticas moldam o significado do poder 

político e fornecem importante escopo para elaboração de estratégias políticas, apresentando 

um panorama claro do que ocorre na vida política. A observação da lógica institucional, junto 

a interesses em jogo e atores envolvidos, se mostra necessária na compreensão histórica da 

política, bem como na reflexão sobre o papel dos atores políticos no futuro (IMMERGUT, 

1996). 
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4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho baseia-se em pesquisa exploratória qualitativa, considerando que o 

objeto observado apresenta aspectos recentes que demandam uma aproximação inédita a fim 

de se adquirir familiaridade e melhor compreensão sobre suas particularidades. Selltiz, 

Wrightsman e Cook (1987) lembram que a pesquisa exploratória é comumente utilizada para 

dar início a um processo contínuo de estudo, bem como para a obtenção de conhecimento mais 

aprofundado sobre determinado tema. Os autores apontam seis utilidades para esse tipo de 

pesquisa: definir um problema com mais precisão; identificar cursos alternativos de ação; 

desenvolver hipóteses; encontrar variáveis e relações-chave para novas análises; levantar 

critérios específicos para abordar o problema; e definir prioridades para futuras pesquisas sobre 

o tema. 

 A compreensão do panorama da mobilidade urbana em São Paulo a partir de lentes 

teóricas específicas e com ênfase na recente política de implantação de ciclovias, demanda que 

seja adquirida familiaridade com aspectos ainda poucos explorados pela literatura científica. 

Nesse sentido, a pesquisa exploratória atende com primazia ao intuito do trabalho. Seu caráter 

flexível, que abrange diferentes aspectos sobre os fenômenos analisados, é ideal para o 

desenvolvimento de estudos formuladores e explanatórios (SELLTIZ, WRIGHTSMAN, 

COOK, 1987). Na área da sustentabilidade, que exige um esforço multidisciplinar, essa 

característica é ainda mais imprescindível. 

 O trabalho traz uma abordagem epistemológica interpretativista, amparada em um 

processo de sensemaking orientador da cognição do pesquisador, cientificamente embasado a 

partir de revisão da literatura (OKOLI; SCHABRAM, 2011) e tendo como principal alicerce a 

obra “O direito à cidade” do sociólogo e filósofo Lefebvre (2008). Por meio de consulta à 

produção científica e acadêmica, buscou-se reunir as publicações mais relevantes acerca da 

ideia criada pelo autor e sua relação com o sistema político-econômico difundido globalmente 

no século XX para se compreender a dinâmica de desenvolvimento dos grandes centros urbanos 

nas últimas décadas. A consulta a artigos científicos, complementada por acesso a websites 

governamentais locais, ofereceu um panorama histórico sobre a mobilidade urbana em São 

Paulo, possibilitando a aproximação com o objeto de estudo e a correlação entre ele e o contexto 

político-econômico sob a perspectiva do sensemaking adotado. 
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4.2 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental, sendo este o método de 

pesquisa central do trabalho. Nesse caso, os documentos são os próprios alvos do estudo, como 

lembrado por Bell (1993). A análise de documentos, segundo Calado e Ferreira (2005), é 

composta por duas etapas principais: a recolha de dados brutos e a análise do pesquisador. Tal 

procedimento foi desenvolvido neste trabalho da seguinte maneira: 

 Recolha de dados brutos – coleta de reportagens em acervos online de jornais de 

grande circulação em São Paulo, produzidas de 2014 (ano de lançamento do projeto 

de implantação de ciclovias pela gestão Haddad) a 2019 (ano de substituição do 

projeto original pela gestão Covas) e que tenham foco principal no tema abordado; 

 Análise do pesquisador – Realização de análise do discurso (com enfoque na 

tradição francesa) a fim de relacioná-lo com a metateoria das lógicas institucionais. 

Para a seleção dos jornais a serem analisados, adotou-se o critério de circulação impressa 

e digital. Os jornais paulistanos que despontam como mais lidos entre 2014 e 2019, com larga 

vantagem pela venda de exemplares impressos e pelo acesso digital, são a Folha de S.Paulo 

(Folha) e O Estado de S. Paulo (Estadão) (INSTITUTO VERIFICADOR DE 

COMUNICAÇÃO, 2021). Entende-se que esses jornais, sendo os mais lidos da cidade, são 

aqueles que possuem também maior alcance entre a população local e, portanto, adequados para 

uma coleta de dados que seja representativa sobre o discurso dos grandes meios de 

comunicação. 

As matérias jornalísticas escolhidas para análise retratam, a partir da ótica dos dois 

jornais, cinco momentos distintos considerados relevantes para o entendimento da dinâmica do 

campo da mobilidade urbana paulistana entre 2014 e 2019 e as lógicas envolvidas em seu 

funcionamento. Esses momentos, apontados no quadro 2, foram selecionados com base em três 

requisitos: tratam diretamente do debate em torno da implantação de ciclovias em São Paulo; 

são acontecimentos noticiados na mesma época pelos dois jornais observados, demonstrando 

relevância de tais fatos na construção do discurso da mídia acerca do tema; são momentos que 

evidenciam elementos descritos na lente teórica, possibilitando o emprego da metateoria das 

lógicas institucionais e da Teoria de Campos em sua análise a partir de categorias analíticas 

específicas. A coleta das reportagens se deu a partir de busca no site dos jornais Folha de 

S.Paulo e o Estado de S. Paulo. 
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Quadro 2: Momentos e respectivas reportagens selecionadas para análise. 

Momento Reportagem analisada n’O 

Estado de S. Paulo 

Reportagem analisada na Folha de 

S.Paulo 

Anúncio pela 

prefeitura do 

projeto de criação 

de ciclovias e suas 

intervenções no 

espaço público 

Para construir 400 km de 

ciclovias, Prefeitura deve tirar 40 

mil vagas de estacionamento 

(https://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/ger

al,para-construir-400-km-de-

ciclovias-prefeitura-deve-tirar-

40-mil-vagas-de-

estacionamento,1505374) 

SP vai retirar até 40 mil vagas de 

estacionamento para fazer ciclovias 

(https://folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06

/1464854-sp-vai-retirar-ate-30-mil-vagas-

de-estacionamento-para-fazer-

ciclovias.shtml) 

Inauguração da 

ciclovia da 

Avenida Paulista 

Ciclovia na Paulista é inaugurada 

com vaias a Haddad e festa 

(https://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/ger

al,inauguracao-da-ciclovia-na-

paulista-atrai-milhares-de-

ciclistas-e-tem-protestos-contra-

o-pt) 

Ciclovia deveria ser abraçada por todos os 

partidos, diz Haddad sob vaias 

(https://folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06

/1648893-ciclovia-deveria-ser-abracada-

por-todos-os-partidos-diz-haddad-sob-

vaias) 

Atropelamento de 

um pedestre idoso 

por um ciclista 

nos arredores do 

Minhocão 

Ciclista e pedestre desrespeitam 

leis e brigam por espaço 

(https://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/ger

al,ciclista-e-pedestre-

desrespeitam-leis-e-brigam-por-

espaco--imp-,) 

Mortes acirram debate sobre avanço rápido 

das ciclovias em São Paulo 

(https://folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08

/1671067-mortes-acirram-debate-sobre-

avanco-rapido-das-ciclovias-em-sao-

paulo.shtml?cmpid=comptw) 

Remoção de uma 

ciclovia pela 

prefeitura no 

bairro do 

Morumbi 

Ciclofaixa apagada em março 

amanhece pintada no Morumbi 

(https://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/ger

al,ciclofaixa-apagada-em-marco-

amanhece-pintada-no-

morumbi,70001781329) 

Ciclovia coberta por asfalto aparece 

repintada no Morumbi 

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/

2017/05/1884806-ciclovia-coberta-por-

asfalto-aparece-repintada-no-

morumbi.shtml) 
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Remoção da cor 

vermelha das 

ciclovias pela 

prefeitura 

Ciclistas reclamam de ciclofaixas 

apagadas e sem sinalização em 

São Paulo (https://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/ger

al,ciclistas-reclamam-de-

ciclofaixas-apagadas-e-sem-

sinalizacao-em-sao-

paulo,70003006335) 

Reforma retira vermelho de ciclovia e 

surpreende usuários em SP 

(https://folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09

/reforma-retira-vermelho-de-ciclovia-e-

surpreende-usuarios-em-sp.shtml) 

 

Fonte: autoria própria, 2021. 

A análise do discurso, selecionada como estratégia de pesquisa, provém de uma 

disciplina de origem francesa surgida na década de 1960. A escolha de tal tradição se deve ao 

panorama político-social em que ela foi originada, que converge com o contexto de nascimento 

da ideia de “direito à cidade” do sociólogo e também francês Henri Lefebvre. A escola francesa 

de análise do discurso é construída sob uma perspectiva fortemente politizada e com 

consciência sobre a luta de classes e os movimentos sociais, amparada pelo debate marxista que 

fornece uma importante contribuição para o presente trabalho. Nessa perspectiva, o discurso é 

visto como “uma materialização da ideologia decorrente do modo de organização dos modos 

de produção social”, a partir de aspectos elementares do materialismo histórico (MUSSALIM, 

2003). 

Partindo da ideia de que o sentido está essencialmente atrelado ao contexto histórico-

social (MUSSALIM, 2003), a análise do discurso francesa representa uma ruptura com teorias 

antecedentes que o enxergavam como simples resultado das informações contidas em 

determinado texto ou fala. Nesse cenário, para quem se diz, onde se diz e quando se diz passa 

a ser tão importante quanto o que é dito. A análise do discurso introduz uma inédita atenção 

sobre os interlocutores e a conjuntura, eliminando a ideia de que o sentido das palavras e 

expressões é garantido ou determinado. A língua adquire um caráter polissêmico e opaco, onde 

não se busca compreender o sentido originário do discurso, mas sim a forma como ele se dá 

dentro dos diferentes contextos culturais (POSSENTI, 2003). 

Krieg-Planque (2018), em sua obra “Analisar discursos institucionais”, apresenta uma 

importante perspectiva da análise do discurso para o recorte deste trabalho. A autora lembra 

que existem agentes e serviços, formais ou informais, que são encarregados de contribuir para 

a produção de discursos nas organizações. Por essa razão, defende que os estudiosos busquem 
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abordar os atores que contribuem para o estabelecimento da “linguagem comum” e identificar 

os documentos pelos quais essas normas de expressão supostamente são difundidas. Para isso, 

lista cinco afirmações como norteadores da realização de uma análise do discurso satisfatória: 

 “A análise do discurso não é prescritiva” – a autora defende que o analista não 

procure ditar regras ou premissas de como textos devem ser redigidos ou 

elaborados, evitando determinar como os atores deveriam conduzir sua produção 

discursiva; 

 “A análise do discurso não mede influências sobre opiniões ou comportamentos” 

– o analista não deve se dedicar a medir os efeitos de um texto sobre a formação 

de opinião ou a determinação de uma forma de agir, pois não o cabe fazer 

suposições sobre como e em que magnitude a mensagem é compreendida; 

 “O discurso não é um espelho ou um reflexo de outra coisa” – Krieg-Planque 

(2018) faz aqui uma alerta sobre abordagens equivocadas que compreendem o 

discurso como “resultado” ou produto secundário de realidades extradiscursivas, 

ao invés de enxergá-lo como objeto central e próprio espaço de conflito; 

 “A análise do discurso não é análise de conteúdo” – a análise do discurso não 

deve se dedicar em observar “de quê” fala a produção discursiva, mas sim em 

“como” ela é formulada; 

 “Estudar o real do discurso em seus observáveis em contexto e situados” – 

Remetendo ao supracitado, a autora reforça que a análise do discurso deve 

buscar o que chama de “real do discurso”, por meio da identificação da 

significação da produção discursiva através de materialidades em determinados 

contextos ou situações. 

A análise do discurso tem o poder de demonstrar que aquilo que é lido não é a realidade, 

mas um relato construído de um certo modo e por um determinado sujeito. Por meio desse 

instrumento se faz possível a observação das formações ideológicas, o confronto de forças e as 

relações de poder na sociedade (CABRAL, 2005). A exploração da conexão da produção 

discursiva com a exterioridade, marca da tradição francesa, proporciona uma complexa, porém 

rica, estratégia de pesquisa para a exploração do objeto de estudo. Seu caráter interdisciplinar 

condiz com o tipo de pesquisa, o tema do trabalho e o próprio campo da sustentabilidade como 

um todo. 
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4.3 MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Resume-se a estrutura teórica e metodológica da dissertação à seguinte matriz de 

amarração, composta por dois eixos principais: a perspectiva sociopolítica marxista, que 

engloba a ideia de direito à cidade, orientadora da cognição do pesquisador, e a análise do 

discurso de tradição francesa, selecionada como estratégia de pesquisa; além das teorias da 

Nova Sociologia Econômica, que englobam a metateoria das lógicas institucionais, lente teórica 

adotada, e a Teoria de Campos, complemento teórico de onde se obteve conceitos relevantes 

para o desenvolvimento da pesquisa. Os dois eixos convergem no objetivo da dissertação. 

Figura 1: Matriz de amarração da dissertação. 

 

Fonte: autoria própria, 2020. 
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5. RESULTADOS 
 

A seguir são trazidos os resultados da dissertação, divididos nos cinco momentos 

selecionados para análise das reportagens e apresentados de forma cronológica para melhor 

compreensão da evolução do discurso da mídia acerca do tempo e dos fatos observados. Cada 

momento é representado por duas reportagens, uma d’O Estado de S. Paulo e outra da Folha de 

S.Paulo, com suas análises conjuntas descritas após sua transcrição. 

 

5.1 PRIMEIRO MOMENTO: SUPRESSÃO DE VAGAS DOS CARROS PARA 

A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 

 

Quadro 3: Reportagem “Para construir 400 km de ciclovias, prefeitura deve tirar 40 mil vagas de 

estacionamento” d’O Estado de S. Paulo. 

Para construir 400 km de ciclovias, Prefeitura deve tirar 40 mil vagas de 

estacionamento 

 

Capital paulista tem apenas 63 quilômetros de vias exclusivas para bicicletas; custo de 

implantação será de R$ 80 milhões 

 

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo 

04 de junho de 2014 | 11h07 

 

Atualizada às 21h32 

 

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo planeja construir 400 km de ciclovias segregadas 

na cidade até o fim de 2016, a um custo de R$ 80 milhões. Vias como a Avenida Paulista, no 

canteiro central, e as Ruas Vergueiro e Domingos de Moraes podem ser contempladas. 

 



39 

 

Como ocuparão principalmente o lado esquerdo das vias, coladas à calçada, o secretário 

municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, estima que entre 30 mil e 40 mil vagas de 

estacionamento, incluindo áreas de Zona Azul, sejam suprimidas.  

 

O plano foi divulgado nesta quarta-feira, 4, por Tatto no Conselho Municipal de Transportes 

e Trânsito (CMTT). “Vamos tirar vagas dos carros para uma ocupação do espaço público 

pelas bicicletas. É evidente que há sempre o conflito com o estacionamento do carro. Talvez 

por isso até hoje não foram implementadas ciclovias na cidade”, afirmou o secretário, 

prevendo reclamações dos motoristas. Os recursos podem vir do Fundo Estadual do Meio 

Ambiente (Fema).  

 

Um projeto-piloto já está sendo construído em um trecho de 1,6 km na região central, ligando 

o Largo do Paiçandu à Estação Julio Prestes, onde fica a Sala São Paulo, passando por vias 

como a Rua Antônio de Godoy e a Avenida Cásper Líbero. A previsão inicial era de que esse 

trajeto ficasse pronto no sábado, mas Tatto disse que o prazo deve ser prolongado. 

 

O conselheiro suplente do CMTT Felipe Fernandes, que representa os ciclistas, defendeu que 

a Prefeitura não dê preferência às ruas secundárias para a construção das ciclovias, como 

prevê a diretriz do projeto. “Muitas vezes o nosso melhor caminho é justamente as vias 

principais.” Ele também pede que seja revista a ideia de usar o lado esquerdo das vias para o 

leito das bicicletas. “Ali é justamente onde os carros andam mais rápido”. 

 

O especialista em Transportes pela USP Horácio Augusto Figueira defende a criação das 

ciclovias. “Veículo parado não pode atrapalhar o ônibus e tem de ceder o espaço para a 

bicicleta. Estamos acostumados há 50 anos a parar o carro onde vamos, seja residencial ou 

comercial, mas a questão da bicicleta nunca foi olhada em São Paulo.” Para ele, é preciso 

que o governo esteja atento aos locais onde haja grande demanda, como o Jardim Helena, na 

zona leste, onde já estão sendo construídos 14,9 km de ciclovias. 
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Corredores. Diferentemente do que a gestão Fernando Haddad (PT) havia estabelecido 

como uma de suas metas, de construir 400 km de vias para bicicletas (entre ciclovias, 

ciclofaixas de lazer e ciclorrotas), agora a Prefeitura promete 400 km só de ciclovias, o que 

torna o projeto mais ousado, já que esse mecanismo é permanente e segregado do resto do 

trânsito. Essa dimensão não prevê as ciclovias que serão construídas junto com os 150 km de 

novos corredores de ônibus, que o governo petista também promete para o fim de 2016. Cada 

quilômetro custará em média R$ 200 mil, metade para sinalização e o restante para pequenas 

obras viárias de adaptação.  

 

Hoje, a cidade tem 63 km de ciclovias, muito abaixo de outras metrópoles, como Berlim (750 

km), Nova York (675 km), Amsterdã (400 km), Bogotá (359 km) e Buenos Aires (130 km). 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2014. 

Quadro 4: Reportagem “SP vai retirar até 40 mil vagas de estacionamento para fazer ciclovias” da Folha de 

S.Paulo. 

SP vai retirar até 40 mil vagas de estacionamento para fazer ciclovias 

 

ARTUR RODRIGUES 

CÉSAR ROSATI 

DE SÃO PAULO 

 

04/06/2014  12h13 - Atualizado às 18h37 

 

A Prefeitura de São Paulo afirmou que pretende retirar até 40 mil vagas de estacionamento 

na cidade para a construção de ciclovias. 

 

A informação foi dada pelo secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto. O custo por 

km para a construção das ciclovias, segundo Tatto, é de R$ 200 mil. 
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A prefeitura prometeu construir 400 km de vias cicláveis (ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas) 

até o fim da gestão Fernando Haddad (PT). Agora, a meta se tornou mais ousada. Tatto 

afirmou que contruirá essa quilometragem só de ciclovias, que é permanente segregada e 

exige investimento muito maior. 

 

Há em São Paulo atualmente 63 km de ciclovias. Na cidade, há 38.911 vagas de 

estacionamento zona azul, sendo 34.577 vagas para veículos convencionais, 1.477 exclusivas 

para caminhões, caminhonetes e veículos mistos, 845 para DEFIS, 1.917 vagas exclusivas 

para idosos e 95 de fretamento. A CET não sabe informar quantas vagas livres existem em 

São Paulo. 

 

Um mecanismo permitindo a retirada das vagas, incluindo as de zona azul, é uma demanda 

de cicloativistas no novo Plano Diretor. 

 

Na terça-feira (3/6), eles se reuniram com moradores da Comissão de Mobilidade Humana, 

na Câmara Municipal, para tratar do tema. 

 

O principal assunto, porém, foi a cobrança pela reserva de verba para a criação de malha 

cicloviária no Plano Diretor. 

 

O plano é o conjunto de regras para o crescimento da cidade nos próximos 16 anos, que deve 

ser votado até a Copa do Mundo. 

 

Os ciclistas querem garantir uma parte do do Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano) 

para a implantação do sistema cicloviário. A previsão de verba no fundo para este ano é de 

R$ 498 milhões. 
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As principais entidades de incentivo ao uso de bicicletas da capital fizeram um abaixo-

assinado na semana passada, que conseguiu cerca de 18 mil assinaturas. 

 

"Queremos garantir os recursos para que o prefeito [Fernando Haddad] cumpra suas metas", 

diz Daniel Guth, diretor de participação da Ciclocidade (Associação de Ciclistas Urbanos). 

 

Guth afirmou que a maioria das demandas dos ciclistas deverá entrar no plano. No entanto, 

segundo ele, os vereadores ainda estudam como atender à demanda de vinculação de verba, 

provavelmente incluindo a reserva para ciclovias na mesma categoria do dinheiro para 

melhoria das condições para os pedestres. 

 

O relator do plano, vereador Nabil Bonduki (PT), afirmou ser simpático à ideia. 

 

"Uma das prioridades do plano é a mobilidade não motorizada", afirmou o relator do Plano 

Diretor, vereador Nabil Bonduki. 

 

Bonduki disse, porém, que ainda tem de consultar o poder executivo sobre a reserva de 

receita, já que esse tipo de medida normalmente é vista como algo que "amarra" a execução 

orçamentária. 

 

Segundo ele, o texto final do plano incluirá várias demandas dos ciclistas. Uma das principais 

está o dispositivo que prevê a construção de ciclovias junto aos corredores de ônibus. 

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 2014. 

As primeiras reportagens selecionadas para análise foram pelos jornais O Estado de São 

Paulo e Folha de S.Paulo na data de 4 de junho de 2014, ainda na fase inicial do projeto de 

criação de ciclovias na cidade de São Paulo, repercutindo declaração atribuída ao então 



43 

 

secretário municipal de transportes, Jilmar Tatto, a respeito das intervenções pretendidas pela 

prefeitura para viabilização da expansão a malha cicloviária local. As duas matérias dão ênfase, 

logo na chamada, a uma relação de antagonismo e condicionalidade entre a implantação de 

ciclovias e o status do automóvel na cidade. Antagonismo, pois colocam a existência de vagas 

para carros como empecilho para a existência de ciclovias. Condicionalidade, pois apontam 

que, para haver ciclovias, deve se reduzir o espaço dos carros. 

É perceptível, a partir da revisão de literatura realizada, que os automóveis estão 

atrelados a uma lógica consolidada há mais de um século no campo da mobilidade urbana 

paulistana. Qualquer mudança que venha a desafiar, mesmo que minimamente, símbolos e 

práticas vigentes pode gerar desconfiança e resistência. Esse processo pode ser observado já 

nessas reportagens de junho de 2014, ainda que o projeto SP 400 km estivesse dando somente 

os primeiros passos. A preocupação sobre eventuais prejuízos ao uso dos automóveis indica 

uma visão das ciclovias como ameaças ao status quo, diante da fala de Jilmar Tatto, que, não 

por coincidência, se torna foco de ambas as reportagens. 

Observando a reportagem do Estadão, percebe-se que diferentes atores abordados têm 

consciência sobre a existência de uma lógica dominante de priorização do carro no espaço 

urbano. Isso é explicitado tanto na fala de Jilmar Tatto, quando o secretário afirma que “É 

evidente que há sempre o conflito com o estacionamento do carro. Talvez por isso até hoje não 

foram implementadas ciclovias na cidade”, como na declaração do especialista Horácio 

Augusto Figueira de que “Estamos acostumados há 50 anos a parar o carro onde vamos, seja 

residencial ou comercial, mas a questão da bicicleta nunca foi olhada em São Paulo”. Tanto 

Tatto, na figura de representante do Estado, quanto Figueira, na posição de estudioso sobre o 

tema, demonstram clareza quanto à condição do campo da mobilidade urbana paulistana e o 

domínio do carro no espaço público como um empecilho para modais de transporte alternativos, 

como a bicicleta. O que mais chama a atenção nesse trecho de reportagem, no entanto, é a 

existência de um subentendido que torna mais perceptível a interpretação do enunciador sobre 

os fatos. Após a fala de Jilmar Tatto, a reportagem completa a frase afirmando que o secretário 

estaria “prevendo reclamações dos motoristas”. Observa-se, porém: Tatto fala em conflito numa 

referência estritamente espacial (o espaço para ciclovia versus o espaço para estacionamento 

do carro). O enunciador acaba por atribuir à fala do secretário a perspectiva de um conflito 

social, incondizente não condizente com suas declarações ou, ao menos, com o que foi 

divulgado na própria reportagem. O enunciado, portanto, adquire um tom de advertência por 
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parte do próprio enunciador sobre o que esse acredita que pode vir a acontecer como 

consequência das intervenções pretendidas. 

A matéria não traz nenhuma entrevista ou declaração de terceiros que ateste a previsão 

de “reclamação dos motoristas”. Recorre, porém, à fala de Felipe Fernandes, “representante de 

ciclistas”, para apontar críticas e possíveis falhas no modelo de implantação de ciclovias. 

Interessante destacar: o fato do entrevistado ser apresentado como uma liderança dos ciclistas, 

por subentendido alguém que tem interesse na criação de ciclovias, pode dar aparência de maior 

legitimidade à crítica feita. Maior legitimidade inclusive quando comparada à fala contrária, 

trazida depois pelo especialista, que, apesar de estudioso, não demonstra uma experiência 

vivencial sobre o tema.  

Essa observação fica ainda mais intrigante quando se analisa a reivindicação trazida por 

Felipe Fernandes. Ele defende que as ciclovias sejam criadas nas vias principais, e não nas 

secundárias. Nas vias principais, como mostra a própria reportagem, as ciclovias são 

construídas preferencialmente em canteiros centrais, onde não suprimem espaço dos carros. Ou 

seja, apesar de tal alternativa ser defendida sob argumento favorável aos ciclistas (vias 

principais seriam o melhor caminho), ela acaba por atender ao suposto interesse dos usuários 

de automóveis (manter as vagas de estacionamento). Aparentemente essa alternativa seria um 

“ganha-ganha” entre bicicletas e automóveis, em contraposição ao “ganha-perde” da diretriz 

prevista no projeto. A reportagem, no entanto, não apresenta a justificativa da prefeitura pela 

preferência do traçado de ciclovias em vias secundárias, nem contra-argumentos à fala do 

representante dos ciclistas. O leitor, dessa forma, é induzido a ater-se somente à posição de 

Fernandes. 

A reportagem do Estadão parece se dividir entre o reconhecimento sobre a necessidade 

de expansão das ciclovias, ao admitir que a cidade possui “apenas” 63 km de malha cicloviária, 

muito abaixo de outras metrópoles citadas, e o status do carro na vida urbana, reproduzindo um 

posicionamento, ainda que velado, de busca por uma eventual conciliação entre ambos. No caso 

da Folha, o jornal também chega a informar a quilometragem já existente de ciclovias na cidade, 

porém não apresenta comparações ou advérbios que caracterizem essa quantificação e orientem 

o senso crítico leitor. Os dois jornais diferem essencialmente na estrutura textual, o que muda 

radicalmente a condução da informação. Observa-se o trecho inicial da reportagem d’O Estado 

de S. Paulo (2014): 
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A Prefeitura de São Paulo planeja construir 400 km de ciclovias segregadas na cidade até o fim 

de 2016, a um custo de R$ 80 milhões. Vias como a Avenida Paulista, no canteiro central, e as 

Ruas Vergueiro e Domingos de Moraes podem ser contempladas. 

Como ocuparão principalmente o lado esquerdo das vias, coladas à calçada, o secretário 

municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, estima que entre 30 mil e 40 mil vagas de 

estacionamento, incluindo áreas de Zona Azul, sejam suprimidas. 

Agora, o início da reportagem da Folha de S.Paulo (2014): 

A Prefeitura de São Paulo afirmou que pretende retirar até 40 mil vagas de estacionamento na 

cidade para a construção de ciclovias. A informação foi dada pelo secretário municipal de 

Transportes, Jilmar Tatto. O custo por km para a construção das ciclovias, segundo Tatto, é de 

R$ 200 mil. 

No caso do Estadão, a apresentação do projeto de implantação de ciclovias precede a 

informação sobre o impacto que esse causaria às vagas de estacionamento para os carros, 

contida no título da matéria. Já na Folha, essa ordem é invertida, e o texto se inicia repetindo a 

informação descrita na chamada. Ao fazer isso, o enunciador direciona a ênfase da matéria à 

consequência potencialmente negativa das novas ciclovias para o espaço do automóvel. Além 

de reforçar a preocupação com o rompimento da lógica dominante na mobilidade urbana 

paulistana, essa decisão do jornal acaba por predispor o interlocutor a uma má impressão sobre 

a proposta da prefeitura. Predisposição que é reforçada pela ausência supracitada de parâmetros 

que permitam ao leitor ter ciência sobre a pequena quantidade de ciclovias existentes na cidade. 

A matéria da Folha também chama a atenção pelas sucessivas repetições de informações 

relacionadas aos custos e verbas de implantação das ciclovias. O jornal chega a informar o custo 

aos cofres públicos por quilômetro de ciclovia a ser criado antes mesmo de apresentar ao 

interlocutor detalhes sobre o projeto em si. Dessa forma, o leitor é informado primeiramente 

sobre o impacto das intervenções nas vagas de estacionamento, em segundo sobre os custos 

dessas intervenções, para só depois ser apresentado à proposta em si, já no terceiro parágrafo 

da reportagem. O enunciador destaca no texto que a criação das ciclovias exige “investimento 

muito maior” que outras estruturas cicloviárias não segregadas, como ciclofaixas e ciclorrotas. 

O trecho, no entanto, omite possíveis benefícios das ciclovias, assim como a justificativa da 

prefeitura para tal escolha. Nem mesmo a diferença de investimento exigido entre as estruturas 

citadas é quantificada.  

Ao apresentar uma comparação meramente superficial, porém utilizando um advérbio 

de intensidade (“muito”), o enunciador acaba por induzir o leitor a crer em uma eventual 
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desvantagem de se criar vias segregadas para bicicletas. A postura da Folha, nesse caso, pode 

representar um indício de uma resistência sobre a reserva de espaço público para uso restrito 

dos usuários de bicicletas. Sob uma ótica neoliberal das coisas, pode possibilitar também a 

interpretação da supressão de vagas de estacionamento como uma restrição da liberdade 

individual e do investimento exigido para implantação de ciclovias como uma má alocação de 

recursos pelo Estado. 

Essas primeiras matérias analisadas se apresentam como uma instigante porta de entrada 

para a discussão que circundará o processo de implantação de ciclovias na cidade de São Paulo 

até o ano de 2016, e que poderá ser aprofundado nas próximas reportagens. Ainda que o projeto 

estivesse restrito a poucas vias da cidade à época das publicações e, por consequência, ainda 

não haver um confronto mais explícito pelo espaço das ruas, as matérias já permitem as 

primeiras interpretações sobre símbolos e práticas vigentes no campo da mobilidade urbana. As 

semelhanças entre as abordagens dos jornais devem ser vistas não como mera coincidência, 

mas sim como reflexo de lógicas institucionais dominantes a serem identificadas. Desde a 

escolha dos títulos até o uso do mesmo adjetivo “ousado” para caracterizar o projeto SP 400 

km, Folha e Estadão demonstram o potencial das ciclovias como objetos de quebra do status 

quo, abrindo precedente para um cenário de mudança e crise. 

5.2 SEGUNDO MOMENTO: A INAUGURAÇÃO DA CICLOVIA NA 

AVENIDA PAULISTA E O FECHAMENTO AOS CARROS 
 

Quadro 5: Reportagem “Ciclovia na Paulista é inaugurada com vaias a Haddad e festa”, d’O Estado de S. Paulo. 

Ciclovia na Paulista é inaugurada com vaias a Haddad e festa 

 

Prefeito foi hostilizado aos gritos de 'petrolão' e 'Sérgio Moro está chegando'; parte da via de 

2,7 km amanheceu tingida de azul 

 

Fabiana Cambricoli e Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo 

28 de junho de 2015 | 12h19 

 

Atualizado às 7h45 do dia 29/6 
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SÃO PAULO - Sob vaias de antipetistas e aplausos de ciclistas, o prefeito de São Paulo, 

Fernando Haddad (PT), inaugurou neste domingo, 28, a ciclovia da Avenida Paulista, na 

região central da cidade. A via, com 2,7 quilômetros de extensão em cada sentido, atraiu 

milhares de pessoas. A Paulista ficou fechada para carros das 10h às 17h10 e foi tomada não 

só por ciclistas, mas também por skatistas, famílias, idosos, músicos, food trucks e food bikes. 

 

Haddad percorreu a via de bicicleta do Hospital Santa Catarina até a Praça do Ciclista, na 

Consolação, e foi alvo de manifestantes em diferentes pontos da avenida. Os protestos 

focaram nos desdobramentos da Operação Lava Jato e em críticas ao PT. Durante a cerimônia 

de inauguração, o prefeito deu entrevista sob vaias e gritos de um grupo que estava no pátio 

interno do Hospital Santa Catarina. As pessoas gritavam “petrolão!”, “Sérgio Moro está 

chegando”, “ciclovia para as pedaladas de Dilma” e “bandido”.  

 

Questionado, Haddad atribuiu as manifestações a opositores “infiltrados” no evento. “Sabiam 

que eu estaria aqui e tem certa ‘infiltraçãozinha’. Mas temos de respeitar, porque é uma 

manifestação democrática.” 

 

O advogado Henrique Vilela de Souza, de 39 anos, foi um dos que gritaram contra o prefeito. 

Ele afirmou que passava pelo local “por acaso” e negou ser infiltrado ou filiado a partido 

político. O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, comentou a situação: “Acho 

que os doentes estavam do lado de fora, não acham?”. 

 

MBL. Um grupo de 15 pessoas do Movimento Brasil Livre (MBL) foi até a Paulista para 

protestar contra as “pedaladas fiscais” da presidente Dilma Rousseff. Em 13 bicicletas, os 

manifestantes planejavam fazer um passeio pela ciclovia, mas teriam sido impedidos por 

ciclistas.  
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“Começamos a abrir nossas faixas e íamos pedalar, mas ficamos ilhados. Logo fomos 

hostilizados, e a Polícia Militar teve de fazer a nossa segurança. Pediram que nos retirassem”, 

contou o estudante de Direito e líder do MBL-SP, Caíque Mafra, de 21 anos. Na confusão, o 

jovem disse ter sido agredido com um tapa na cara. 

 

Haddad convocou todos os partidos a integrarem o apoio às ciclovias. “Isso aqui não é uma 

política partidária, não é uma política de governo, é uma política que deveria ser abraçada 

por todos os partidos e por todos os governos”, afirmou. Manifestantes ainda pediam 

ciclovias na periferia. 

 

Durante a madrugada, antes da inauguração, tinta azul foi jogada em um trecho da ciclovia, 

entre o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp), mas foi retirada após limpeza da Prefeitura com auxílio de caminhão-pipa. O 

secretário Tatto ironizou o ato. “Deviam estar comemorando (a abertura da ciclovia).” 

Cicloativista, o analista de sistemas Diogo Pedrosa, de 34 anos, diz ter ficado emocionado. 

“No caminho vi várias pessoas trazendo bicicletas nos carros, muita gente prestigiando.” 

 

Moradores do cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, o advogado Fábio 

Maia, de 40 anos, e a gerente administrativa Anne Santos, de 37, caminhavam no fim da 

manhã com a filha e quatro cachorros. O casal manifestou apoio ao projeto da Prefeitura de 

fechar a Paulista aos domingos. “Achamos sensacional. Aos poucos, o hábito vai pegar. É 

bacana essa ideia de compartilhar espaços”, afirmou Maia.  

 

Nem a PM nem a CET informaram quantas pessoas foram ao local neste domingo. Por volta 

das 12h50, um homem foi preso por policiais militares por furtar uma bicicleta próximo da 

Avenida Brigadeiro Luís Antonio. 

 

Foi bem: multiplicação de músicos e artistas 
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Sons de todos os estilos animaram pedestres 

 

Com o fechamento da Avenida Paulista para carros, os ciclistas que passearam pela via neste 

domingo foram embalados pelas mais diversas trilhas sonoras. Já tradicionais na Paulista, os 

músicos de rua e o público desses artistas se multiplicaram. 

 

Rock, jazz, samba-rock, a cada quarteirão era possível ouvir um ritmo diferente. Sem a 

concorrência dos ruídos dos carros e ônibus que tomam a avenida diariamente, o som das 

canções ganhou força e intensidade. “Parecia que cada parte da Paulista tinha virado uma 

estação musical. Era muita cultura junta”, comemorava a professora Uaiana Prates, de 32 

anos, que foi conferir a inauguração da ciclovia com o marido e a filha, de quatro meses. 

 

Para os músicos, o fechamento da via aumentou a visibilidade do trabalho. “Tocamos há um 

ano aqui, mas acho que esse foi o show com o maior público, porque antes as pessoas só 

podiam assistir na calçada. Agora, estava todo mundo tomando a rua”, disse Gabi Suyama, 

de 26 anos, vocalista da banda Marlas’ Mind, que tocou clássicos do rock. 

 

O movimento também foi comemorado pelo músico Paulo Henrique de Jesus, de 31 anos, da 

banda Didge Bass Tribe, de som instrumental. “Nós chegamos já no meio da tarde e tinha 

muita gente. Se a Paulista fechar todos os domingos, vamos vir mais cedo”, diz ele, que toca 

o instrumento didgeridoo, um objeto dos aborígines da Austrália. 

 

Foi mal: aluguel de bike, uma missão complicada 

 

Estações estavam sem bicicletas e aplicativo falhou 
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Ciclistas tiveram dificuldade para pegar bicicletas emprestadas neste domingo na região da 

Avenida Paulista e até em bairros vizinhos. A procura pelo veículo foi maior do que a oferta 

em boa parte das estações do Bike Sampa, do Itaú, na região da Paulista. Além da grande 

procura, houve registro de problemas no aplicativo do programa, que mostra o número de 

bicicletas disponíveis por estação. 

 

“Vi no aplicativo que tinha uma livre na estação da Alameda Jaú e, quando cheguei lá, a 

bicicleta estava quebrada”, conta o jornalista Rafael Lourenço, de 29 anos. Ele passou por 

três estações até conseguir pegar uma bike emprestada. Mesmo assim, teve de rodar por mais 

meia hora para encontrar uma segunda bicicleta, para sua mulher. “Só para achar mais uma 

bike já perdemos metade do nosso tempo gratuito de uso”, disse ele. 

 

Temendo não encontrar bicicletas nas estações mais próximas da Paulista, a administradora 

de empresas Monica Moreira, de 47 anos, iniciou sua busca em Higienópolis, onde mora, 

mas só foi encontrar uma bike disponível na Rua Luís Coelho, após caminhar quase três 

quilômetros. No local, o aplicativo do programa ainda deu problema e ela teve de ligar para 

a central telefônica do Bike Sampa para destravar a bicicleta. “Acho que vão ter de organizar 

esse aplicativo para atender essa demanda maior.” 

 

Os ciclistas ainda reclamaram do horário de encerramento de empréstimo das bicicletas do 

Bradesco, às 15h. 

 

A assessoria do Itaú não respondeu à solicitação de esclarecimento da reportagem. Nenhum 

representante do Bradesco foi localizado na noite deste domingo. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2015. 

Quadro 6: Reportagem “Ciclovia deveria ser abraçada por todos os partidos, diz Haddad sob vaias”, da Folha de 

S.Paulo. 

Ciclovia deveria ser abraçada por todos os partidos, diz Haddad sob vaias 
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ARTUR RODRIGUES 

DE SÃO PAULO 

 

28/06/2015 12h00 

 

O prefeito Fernando Haddad (PT) foi vaiado na manhã deste domingo (28) por um grupo de 

pessoas durante a cerimônia de inauguração da ciclovia na avenida Paulista, região central 

de São Paulo. Quando o petista realizou o trajeto pela ciclovia, no entanto, ele foi aplaudido 

por cicloativistas. 

 

"Isso aqui não é uma política partidária, é uma política que deveria ser abraçada por todos os 

partidos", disse o prefeito, sob gritos de "Petrolão" –em referência ao esquema de corrupção 

envolvendo a Petrobras– e "pedaladas da Dilma" –manobras fiscais usadas pelo governo 

Dilma Rousseff para fechar suas contas. 

 

O prefeito atribuiu o protesto a "infiltrados", mas disse que respeita a manifestação. Os gritos 

contra o prefeito vieram de dentro do Hospital Santa Catarina. Cicloativistas rebateram em 

apoio ao prefeito. 

 

O advogado Henrique Vilela de Souza, 39, foi um dos que vaiaram Haddad. "Falei contra a 

ideologia de gênero, que é um absurdo, e contra as pedaladas da Dilma", disse. 

 

Ele afirmou que não pertence a nenhum partido e que petistas não conseguem entender que 

a maioria da população está contra o PT. Por ser de outra cidade, que não quis revelar, Souza 

afirmou não ter opinião formada sobre a ciclovia. 
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O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, ironizou o protesto. "Parece que os 

doentes estavam do lado de fora, não do lado", disse. 

 

Ele também brincou sobre o fato de alguém ter atirado tinta azul na ciclovia. "Alguém devia 

estar comemorando", disse. Tatto afirmou ser a favor de fechar a Paulista para carros todos 

os domingos, mas que isso está em estudo. "Seria bom transformar a Paulista num grande 

parque". 

 

CICLOVIA NA AVENIDA PAULISTA 

 

Com 2,7 km, a ciclovia da avenida Paulista, na região central de São Paulo, se estende da 

praça Oswaldo Cruz (Paraíso) à Consolação. Com isso, a gestão Fernando Haddad (PT) 

atinge a marca de 334,9 km de vias exclusivas para bicicletas em toda a capital paulista. 

 

Na altura da rua Haddock Lobo, já no final da via, com o término do canteiro central, ela 

continua na faixa da esquerda até a rua da Consolação e segue à direita entre a Consolação e 

a avenida Angélica. 

 

Se os ciclistas comemoram porque vão trafegar com mais conforto e segurança pelo tapete 

vermelho, há temor de que falte espaço para acomodar os mais de 1,5 milhão de pedestres 

que circulam diariamente pela avenida. 

 

A questão divide a opinião de especialistas em engenharia de tráfego. Alguns afirmam que o 

desenho da pista causa risco de o pedestre ser "espremido" no canteiro central da Paulista se 

houver trânsito intenso de bicicletas. Outros dizem que a programação dos semáforos da 

avenida dá ao pedestre tempo suficiente para atravessar e o espaço das "ilhas" criadas no 

canteiro central será suficiente para acomodar a todos. 
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A inauguração da ciclovia é vista também como um teste para o projeto de fechar a via para 

automóveis todos os domingos. 

 

O plano, ainda em estudo, seria transformar o principal cartão postal de São Paulo numa 

espécie de praça a céu aberto, onde usuários de bicicletas, skates, patins e pedestres iriam se 

misturar aos artistas de rua que se apresentam por ali. 

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 2015. 

 A episódio de inauguração da ciclovia na Avenida Paulista representa uma luta peculiar 

entre símbolos e práticas ancorados em lógicas distintas, bem como a extrapolação de uma 

mudança institucional para além do campo da mobilidade urbana em São Paulo. As matérias 

selecionadas da Folha e Estadão acerca do acontecimento escancaram uma disputa sobre o 

campo da mobilidade urbana e evidenciam a existência de uma crise desencadeada por uma 

mudança de postura por parte do Estado (nesse caso, a prefeitura), subvertendo lógicas 

historicamente dominantes no processo de tomada de decisão política. 

 Desperta a atenção nessas reportagens o caráter político-partidário que o debate 

sobre a criação de ciclovias ganha à medida que o projeto é implementado na cidade, 

demonstrando a existência de um sistema interinstitucional com conexões sensíveis a partir de 

lógicas que direcionam o senso comum e a política. Nas reportagens, esse fenômeno demonstra-

se não apenas na descrição sobre o comportamento dos atores por parte dos jornais, mas também 

de sua própria postura como enunciador do discurso.  

Logo no título das matérias, por exemplo, ambos os veículos de imprensa destacam as 

vaias contra o então prefeito Fernando Haddad que teriam ocorrido no evento de inauguração 

da ciclovia da Avenida Paulista. Apesar de reconhecerem no corpo das matérias que as 

manifestações dos presentes, na realidade, se dividiram entre vaias e aplausos, os jornais 

acabam por omitir a segunda manifestação no título das matérias. No caso do Estadão, é 

utilizado vagamente o termo “festa” para descrever as manifestações positivas, sem referência 

direta a Haddad. Tal escolha por parte de ambos os jornais fazem os títulos das reportagens 

adquirirem uma conotação essencialmente negativa contra o prefeito e, até mesmo, contra a 

ciclovias. 
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Percebe-se que a Folha segue nessa reportagem uma estrutura textual muito semelhante 

àquela adotada na primeira reportagem analisada, sobre a supressão de vagas de estacionamento 

para carros. A matéria se inicia dizendo que “o prefeito Fernando Haddad (PT) foi vaiado na 

manhã deste domingo (28) por um grupo de pessoas durante a cerimônia de inauguração da 

ciclovia na avenida Paulista, região central de São Paulo”. Essa informação é uma repetição do 

que é dito no título da matéria e novamente destaca as manifestações negativas dos atores 

presentes no evento. Somente depois o enunciador vem a completar que “quando o petista 

realizou o trajeto pela ciclovia, no entanto, ele foi aplaudido por cicloativistas”. 

Ambas as reportagens reforçam o apoio dos ciclistas a Haddad na ocasião, evidenciando 

uma postura por parte de seu governo que atende aos interesses desses atores no campo e, 

consequentemente, os colocando em um mesmo lado dentro da disputa ali explicitada. No 

entanto, Folha e Estadão diferem entre si na identificação dos atores contrários a Haddad. 

Enquanto Estadão cita “vaias de antipetistas e aplausos de ciclistas”, colocando esses dois 

grupos como antagonistas no campo, a Folha descreve os manifestantes contrários a Haddad 

como um “grupo de pessoas”. A referência inespecífica dificulta o entendimento do interlocutor 

sobre a disputa no campo descrita e cria uma sensação generalista de insatisfação contra o 

prefeito.  

Ao identificar aqueles que vaiavam Fernando Haddad como “antipetistas”, o jornal 

Estadão relaciona a suposta insatisfação dos manifestantes ao seu posicionamento político-

partidário, e revela que o conflito observado transcende o debate sobre ciclovias e o campo da 

mobilidade urbana. A Folha, mesmo evitando nomear ou adjetivar os manifestantes, acaba por 

indiretamente confirmar a perspectiva do Estadão durante a entrevista com o advogado que 

vaiava Haddad, na qual esse afirmou não ter opinião formada sobre as ciclovias, porém 

despejou críticas diretas ao Partido dos Trabalhadores. 

A partidarização do projeto de implantação de ciclovias fica evidente em ambas as 

matérias. Ao declarar que “isso aqui não é uma política partidária, é uma política que deveria 

ser abraçada por todos os partidos”, Fernando Haddad revela consciência sobre a existência de 

resistência por parte de determinados partidos ou vertentes políticas sobre a implantação de 

ciclovias em São Paulo. Tal percepção do prefeito pode ser corroborada pelo ato de vandalismo 

noticiado em ambas as matérias: o despejo de tinta azul na ciclovia. Considerando que as 

ciclovias são vermelhas e vermelho é a cor adotada pelo Partido dos Trabalhadores, a tinta azul 
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jogada por cima da estrutura pode simbolizar uma tentativa de invalidação ou deslegitimação 

das ciclovias e do partido. 

A essa altura, parece ser cada vez mais difícil a distinção entre criador e criação. A 

vinculação da imagem da gestão Haddad e do Partido dos Trabalhadores à implantação de 

ciclovias em São Paulo transmitiu resistências do partido para o projeto e vice-versa. Esse 

processo de emaranhamento abre portas para a identificação de lógicas institucionais 

estratégicas que permeiam distintos campos organizacionais e acabam por reger a sociedade 

sob os mais diferentes aspectos. Na reportagem do Estadão, por exemplo, é reservado um 

grande trecho da matéria para a atuação de um movimento político em durante as 

manifestações: o MBL (Movimento Brasil Livre). Integrantes desse grupo político, que se 

apresenta como defensor de pautas liberais (MOVIMENTO BRASIL LIVRE, 2021), tentam 

utilizar a estrutura da ciclovia inaugurada para a realização de um protesto contra Dilma 

Rousseff, presidente do Brasil à época e também integrante do Partido dos Trabalhadores. 

Segundo o Estadão, os manifestantes estariam divididos em 13 bicicletas, curiosamente o 

mesmo número do partido na urna eletrônica. 

A atenção especial dada ao MBL pelo Estadão alça o grupo político ao posto de 

antagonista ao Partido dos Trabalhadores e aos cicloativistas no episódio. Apesar do grupo estar 

representado por apenas 15 manifestantes, o jornal dedica dois parágrafos aos desdobramentos 

de sua presença, com espaço inclusive para entrevista com o líder do movimento, que alega ter 

sido hostilizado e agredido fisicamente por ciclistas. Mesmo com acusações graves, a versão 

dos fatos contada pelo MBL não é apurada nem confrontada pelo jornal. MBL e Estadão 

constroem, assim, uma narrativa de militância partidária por parte dos ciclistas e cicloativistas, 

pincelada pela imagem desses atores como intolerantes e violentos. 

A descredibilização dos ciclistas e cicloativistas por parte do líder do Movimento Brasil 

Livre, reverberada pela matéria do Estadão, pode ser entendida como uma resistência ao projeto 

de implantação de ciclovias, por meio da tentativa de influência da opinião pública contra os 

atores sociais que viabilizaram tal política. Ao mesmo tempo, acaba por vincular a imagem de 

ciclistas e cicloativistas ao Partido dos Trabalhadores, abrindo caminho para a transferência de 

antipatias em relação ao partido para esses atores.  A postura do jornal em dar destaque à 

acusação do líder liberal também pode ser vista como um contraponto do enunciador às 

manifestações verbalmente agressivas por parte dos manifestantes contrários a Haddad, criando 

a impressão de haver excessos por parte de ambos os lados no conflito. 
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O que se pode constatar, de qualquer forma, é a existência de um ambiente ambíguo e, 

de certo ponto, caótico narrado pelos jornais. Observa-se, nesse caso, a convergência de dois 

campos organizacionais em crise: um da política nacional e outro da mobilidade urbana local. 

Em ambos, o Partido dos Trabalhadores ocupa o posto da autoridade estatal questionada e nota-

se a divergência criada por representantes ou lógicas neoliberais. No âmbito da mobilidade 

urbana, a inauguração da ciclovia na Avenida Paulista representa uma mudança importante de 

símbolos e práticas. Ao abrir espaço para bicicletas e pedestres e restringir durante todo o dia a 

circulação de automóveis na via que é tida como um tipo de “avenida principal” da cidade, a 

prefeitura subverte a lógica histórica vigente sobre o espaço público e abre caminho para um 

choque de novos valores. 

Isso justifica a existência de conflito escancarado mesmo em uma avenida cujo traçado 

da ciclovia não conflita com o espaço dos carros, já que ele percorre quase em toda sua 

totalidade o canteiro central da via. A ideia de “compartilhar espaços” (parafraseando o pedestre 

entrevistado pelo Estadão) por si só já representa uma ameaça ao status quo, ainda mais quando 

se considera a relevância emblemática da Avenida Paulista. A evidente empolgação dos 

ciclistas e pedestres entrevistados, mesmo confrontada pela Folha com o “temor” pela falta de 

espaço (sugerindo um possível conflito futuro entre ciclistas e pedestres), explicita uma 

mudança institucional importante em curso, que altera não apenas a mobilidade urbana, mas 

também a sociabilidade em São Paulo. 

5.3 TERCEIRO MOMENTO: O ATROPELAMENTO DO IDOSO POR UM 

CICLISTA NO MINHOCÃO 
 

Quadro 7: Reportagem “Ciclista e pedestre desrespeitam leis e brigam por espaço”, d’O Estado de S. Paulo. 

Ciclista e pedestre desrespeitam leis e brigam por espaço 

 

Conflitos se multiplicam nas vias da cidade; bicicletas cruzam semáforos vermelhos, 

enquanto pessoas caminham em ciclovias 

  

Luiz Fernando Toledo, Bruno Ribeiro, O Estado de S.Paulo 

23 de agosto de 2015 | 02h02 
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Apesar de o prefeito Fernando Haddad (PT) ter declarado que pedestres e ciclistas "sabem se 

resolver", diversos pontos das ciclovias da cidade têm disputa de espaço entre eles. O Estado 

circulou por três horas em três vias em que há grande fluxo de pedestres, motoristas e ciclistas 

e constatou que o desrespeito às leis de trânsito são comuns de todos os lados. 

 

No cruzamento entre a Rua da Consolação e a Avenida Paulista, por exemplo, na tarde de 

anteontem, ciclistas trafegavam na faixa de pedestres para chegar à ciclovia no canteiro 

central em vez de usar as rampas de acesso para as bicicletas. Nem pedestres nem ciclistas 

respeitavam o semáforo vermelho. Ao menos cinco ciclistas realizaram o mesmo trajeto: 

saíram da Consolação, seguiram até a calçada da Paulista e, depois, para a ciclovia. Um deles 

ainda gritou aos pedestres quando passava: "Sai da frente". 

 

Na Avenida Liberdade, no centro, a ciclovia - que divide espaço com pista para carros e para 

os ônibus - é usada por pedestres como calçada e para atravessar a rua. Em um dos pontos, 

até um morador de rua dormia na faixa vermelha. Em outro, no sentido centro, um homem 

empurrava um carrinho de compra na contramão. Perto da Catedral da Sé, o espaço é tomado 

por pedestres. 

 

Já na Avenida General Olímpio da Silveira, sob o Minhocão, onde o aposentado Florisvaldo 

Rocha, de 78 anos, morreu atropelado, há reclamações de falta de espaço. No ponto de ônibus 

lotado, a professora Ana Beatriz Rofeld, de 36 anos, contou que a passagem pelo canteiro 

central ficou mais difícil com a nova ciclovia. "Anda todo mundo junto. Ciclista, pedestre, 

ônibus. Não tem uma separação", disse. 

 

Educação. Para especialistas ouvidos pela reportagem, uma educação para o trânsito falha é 

um dos fatores que dificultam a convivência entre os diferentes modais no trânsito. 
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"Só temos uma educação formal quando vamos tirar a carteira de habilitação. E, mesmo 

assim, mal se é ensinado como fazer um carro se mover. É uma educação para motoristas. 

Não acho que ciclistas devam fazer um Curso de Formação de Condutores, mas o ciclista 

deve entender que ele não é o elo mais fraco do trânsito", disse o consultor Thiago Benicchio, 

gerente de transportes ativos no Brasil do Institute for Transportation & Development Policy 

(ITDP), empresa americana de projeto de mobilidade. 

 

Ele destacou também que a legislação de trânsito "é voltada para segurar a potência letal dos 

automóveis", sem estabelecer regras para situações conflituosas menos letais. "Você quer ver 

um lugar de altíssimo conflito? Parque do Ibirapuera, nos fins de semana, com pedestres, 

ciclistas e crianças. Mas não lembro de nenhuma morte ocorrida ali, porque não há veículos 

pesados." 

 

Já o engenheiro Luiz Célio Bottura, ex-ombudsman da Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET), disse que a educação parte da própria sinalização. "Há placa para o pedestre: cuidado 

com o carro. Deveria ser o contrário." Bottura afirmou que é difícil pensar em ações a serem 

adotadas de imediato para melhorar o conflito nas ruas. "Educação faz parte de um processo 

permanente de prevenção de acidentes." 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2015. 

Quadro 8: Reportagem “Mortes acirram debate sobre avanço rápido das ciclovias em São Paulo”, da Folha de 

S.Paulo. 

Mortes acirram debate sobre avanço rápido das ciclovias em São Paulo 

 

DE SÃO PAULO 

20/08/2015  02h00 

 

A morte de duas pessoas nesta semana no entorno de duas ciclovias de São Paulo esquentou 

o debate sobre o avanço acelerado das rotas de bicicletas na gestão do prefeito Fernando 

Haddad (PT). 
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No domingo, um menino de nove anos morreu atropelado por um microônibus quando 

andava de bicicleta numa ciclovia em São Mateus, extremo da zona leste. 

 

Segundo testemunhas, o motorista invadiu a rota dos ciclistas, que fica no meio da avenida, 

e atingiu o garoto. 

 

No dia seguinte, na região central de São Paulo, um aposentado de 78 anos foi atropelado 

por um ciclista no entorno da ciclovia sob o Elevado Costa e Silva, conhecido como 

Minhocão. O homem bateu a cabeça no chão e morreu horas depois, no hospital. 

 

Neste caso, segundo testemunhas, o acidente ocorreu por uma combinação de fatores: o 

aposentado atravessou a avenida e cruzou a ciclovia fora da faixa de pedestres, enquanto o 

ciclista, que parou para prestar socorro, disse tê-lo atingido numa faixa de ônibus, que é 

paralela à ciclovia. 

 

PLANEJAMENTO 

 

Apesar do apoio da maioria da população, as ciclovias têm sido alvo de críticas e 

questionamentos de especialistas e do Ministério Público pela suposta falta de planejamento 

e de segurança tanto de usuários como de pedestres. 

 

Na recém-inaugurada ciclovia do Minhocão, por exemplo, pedestres e ciclistas precisam 

dividir pequenas passagens ao lado das colunas que sustentam o viaduto. 

 

Sob Haddad, a quilometragem de ciclovias deu um salto –passou de 63 km para 356 km em 

toda a cidade. 
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As rotas para bicicletas, mais baratas se comparadas à construção de creches e de hospitais, 

por exemplo, avançam num ritmo inverso a outras promessas de campanha. 

 

A meta é completar 400 km de novas rotas até 2016 –até agora, ele construiu 293 km. 

 

Nesta quarta-feira (19), em entrevista, Haddad tratou o acidente entre o ciclista e o 

aposentado como mais um caso desse tipo na cidade e se limitou a dizer que irá 

"acompanhar o inquérito para saber exatamente o que aconteceu". 

 

Ao lado do prefeito, o secretário de Transportes, Jilmar Tatto (PT), admitiu que poderá 

fazer ajustes na ciclovia embaixo do Minhocão, como a melhoria da sinalização. 

 

Para o arquiteto e especialista em mobilidade Flamínio Fichmann, essa ciclovia tem um 

erro grave de projeto e não pode funcionar dessa forma. 

 

"Naquele caso não se trata de uma questão de educação. É uma irresponsabilidade o 

projeto. As pessoas que fizeram [a ciclovia] deveriam ser responsabilizadas 

criminalmente", diz Fichmann. 

 

"O projeto tem que proteger pedestre e ciclista. Ali, nas colunas, um não vê o outro". 

 

Para o especialista em transportes Luis Fernando Di Pierro, a ciclovia da zona leste onde 

morreu o menino atingido por um microônibus foi construída de forma errada. 
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"[A rota de bicicletas] deveria ser segregada fisicamente, pois está no meio da via, ou não 

deveria existir." Segundo ele, aqueles "tachões" colocados no pavimento e a sinalização 

com postes flexíveis não são suficientes para a segurança dos ciclistas. 

   

ojoj 

Fonte: Folha de S.Paulo, 2015. 

As reportagens observadas, apesar de serem publicadas em datas distintas pelos jornais 

(com três dias de diferença), reverberam um mesmo debate aflorado a partir de um 

acontecimento citado em ambas: o atropelamento de um idoso por um ciclista embaixo do 

Minhocão, ocorrido poucos dias antes das matérias. Esse debate gira em torno da segurança da 

nova malha cicloviária, que é questionada por Folha e Estadão em seus textos. A matéria da 

Folha destaca logo no título que “Mortes acirram debate sobre avanço rápido das ciclovias em 

São Paulo”, sugerindo uma relação de causalidade entre o avanço rápido das ciclovias e a 

ocorrência de mortes. A informação volta a se repetir no primeiro parágrafo do texto, 

ressaltando a vinculação do projeto à gestão de Fernando Haddad. 

Logo em sequência, o jornal passa a descrever os dois casos de mortes que, na visão do 

enunciador, acirraram um debate sobre a expansão das ciclovias em ritmo supostamente 

acelerado. No caso do primeiro acidente, envolvendo um menino de 9 anos, o jornal relata que 

um micro-ônibus invadiu a ciclovia e atropelou a vítima. Apesar da descrição indicar uma clara 

infração por parte do motorista do veículo (trafegar com o micro-ônibus na via segregada para 

bicicletas), o jornal pontua que a ciclovia “fica no meio da avenida”. Essa fala do enunciador 

acaba por sugerir que a ciclovia está instalada em um local que, na realidade, deveria ser 

ocupado pelos veículos motorizados, eximindo em certo ponto a culpa do motorista e 

transferindo-a à estrutura cicloviária. No relato sobre o segundo acidente, o jornal informa que 

o idoso de 78 anos foi atropelado por um ciclista “no entorno da ciclovia sob o Elevado Costa 

e Silva”. Repara-se: o acidente, apesar de envolver um ciclista, ocorreu quando esse estava fora 

da ciclovia. Apesar disso, o caso é tratado como sendo relacionado à malha cicloviária. 

A utilização desses episódios mais parece uma tentativa do enunciador de criar o 

chamado “pathus”, uma tentativa de sensibilização do leitor, de forma a induzir a aceitação de 

seu real argumento: as ciclovias não são seguras e corretamente planejadas. A estrutura textual 

vem a corroborar com essa sugestão, uma vez que a descrição desses acontecimentos é sucedida 

por um trecho de críticas do texto ao projeto SP 400 km, subintitulado “Planejamento”. Nesse 

trecho, o jornal cita “especialistas” (sem especificá-los) e o Ministério Público para explicitar 

a crítica sobre um eventual mal planejamento e insegurança da malha cicloviária. 
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No penúltimo parágrafo da matéria, a Folha diz que “As rotas para bicicletas, mais 

baratas se comparadas à construção de creches e de hospitais, por exemplo, avançam num ritmo 

inverso a outras promessas de campanha”. A comparação aparentemente esdrúxula entre a 

criação de ciclovias e a construção de creches e hospitais se mostra uma forma do jornal reforçar 

a má alocação de recursos pela prefeitura (argumento já contido implicitamente na reportagem 

sobre as vagas de estacionamento) e induzir o leitor a crer que o suposto ritmo lento de 

construção de creches e hospitais se deve ao investimento na expansão das ciclovias. Dessa 

forma, o discurso leva o receptor a um sentimento de revolta e descontentamento com essa 

política pública, responsabilizando-a pela insuficiência de investimento em outras áreas 

relevantes, como saúde e educação. 

A exemplo do argumento utilizado anteriormente na matéria sobre a ciclovia da Avenida 

Paulista, a Folha volta a criar uma relação de antagonismo entre ciclistas e pedestres em sua 

matéria. Esse mesmo comportamento é repetido na reportagem do Estadão, que já o explicita 

no título da matéria “Ciclista e pedestre desrespeitam leis e brigam por espaço”. A reportagem 

mantém esse enfoque durante todo o texto, apresentando exemplos que teriam sido observados 

pelo próprio jornal em ruas da cidade. 

O Estadão, assim como a Folha, reforça a vinculação do tema com Fernando Haddad, 

nesse caso contradizendo uma fala atribuída ao prefeito logo na primeira frase do texto. O 

enunciador inicia o corpo da matéria dizendo que “apesar de o prefeito Fernando Haddad (PT) 

ter declarado que pedestres e ciclistas ‘sabem se resolver’...”. O jornal não informa em qual 

circunstância ou contexto o prefeito teria dito isso, nem se ele teria falado mais algo na mesma 

ocasião. O trecho descrito, no entanto, abre brecha para a interpretação de uma postura de 

descaso por parte de Haddad em relação à convivência entre ciclistas e pedestres que, segundo 

enunciador, é conflituosa e pouco harmônica. 

Apesar de o Estadão anunciar que circulou por vias de grande movimento de pedestres, 

ciclistas e motoristas e que teria observado conduta inadequada de “todos os lados” (cabe 

observar aqui a noção de atores situados em lados opostos do campo), o jornal não faz qualquer 

referência a motoristas de veículos motorizados em seus exemplos. Esses, portanto, são 

poupados das críticas pela reportagem, que se voltam exclusivamente para pedestres e ciclistas. 

O jornal também cita o atropelamento e morte do idoso de 78 anos embaixo do Elevado Costa 

e Silva, evocando o argumento da “falta de espaço”. A reportagem, no entanto, evita questionar 
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o espaço das ruas ocupado pelos veículos motorizados. Quando o faz, centra-se nas faixas de 

ônibus, utilizadas exclusivamente para o transporte público coletivo. 

As diferentes abordagens das reportagens de Folha e Estadão permitem uma observação 

crítica sobre a construção de discurso dos veículos de imprensa após uma ocorrência no campo 

que desencadeia uma oportunidade mudança no campo. O atropelamento do idoso sob o 

Minhocão, fato atrelado pela narrativa a pedestres, ciclistas e ciclovias, permitem aos jornais 

um posicionamento mais explicitamente crítico ao processo de implantação do projeto SP 400 

km. Na Folha, isso se dá pelo ataque ao símbolo (ciclovia). No Estadão, pelo ataque aos atores 

(ciclistas e pedestres). Não por coincidência, ambos os veículos preservam símbolos e atores 

historicamente dominantes (automóveis e motoristas), enquanto constroem um discurso 

degradante contra atores, símbolos e práticas que ganham inédita notoriedade na gestão 

Haddad. 

5.4 QUARTO MOMENTO: A CICLOVIA APAGADA PELA PREFEITURA 

NO MORUMBI 
 

Quadro 9: Reportagem “Ciclofaixa apagada em março amanhece pintada no Morumbi”, d’O Estado de S. Paulo. 

Ciclofaixa apagada em março amanhece pintada no Morumbi 

 

Na via, foi escrita a frase 'nenhum cm a menos' e desenhada uma linha branca em alusão à 

ciclofaixa que havia no local 

  

Juliana Diógenes, O Estado de S.Paulo 

14 de maio de 2017 | 15h22 

 

SÃO PAULO - Uma ciclofaixa com um quilômetro de extensão que havia sido apagada em 

março no Morumbi, na zona sul da capital, amanheceu pintada neste domingo, 14. Uma 

frase foi escrita a frase "Nenhum cm (centímetro) a menos". Foi pintada também uma 

sinalização com tinta branca na lateral, em toda a extensão, segregando a ciclofaixa da faixa 

de rolamento. 



64 

 

 

A via fica na Rua Doutor Fausto de Almeida Prado Penteado e na Avenida Amarílis. 

Quando foi apagada em março, foram retiradas também as placas indicativas do local. A 

Prefeitura de São Paulo havia informado que a ciclofaixa estava em manutenção e que seria 

repintada. Dois meses depois, até este domingo, continuava com a camada de asfalto.   

 

O ciclista Alex Gomes, do blog São Paulo na Bike, do Estado, escreveu que um mês após a 

ciclofaixa havia sido pintada por um grupo de ciclistas, que desenharam bicicletas no 

asfalto como forma de manter o espaço de circulação demarcado.  

 

No início de abril, com a via ainda apagada, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São 

Paulo (Ciclocidade) entrou em contato com a Prefeitura Regional do Butantã e a 

Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) cobrando a repintura da ciclofaixa. Segundo a 

entidade, os órgãos informaram à época que não havia previsão. 

 

A Ciclocidade afirma ainda que enviou dois e-mails ao secretário municipal de Mobilidade 

e Transportes, Sérgio Avelleda, e à CET cobrando a repintura, em duas datas: 10 e 25 de 

abril. De acordo com a entidade, não houve resposta. 

 

No dia 2 de maio, em ata publicada pela instituição, houve uma reunião da Câmara 

Temática de Bicicleta com Avelleda. No encontro, os cicloativistas cobraram a repintura da 

ciclofaixa e o secretário respondeu que traria uma posição na reunião seguinte da Câmara.  

 

Uma semana depois da reunião, no último dia 9, um ofício da Ciclocidade solicitou "com a 

maior brevidade possível" a pintura da via e recolocação de toda a sinalização cicloviária na 

Avenida Amarílis.  
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"Trata-se de um equívoco que deveria ter sido reparado na mesma semana quando a 

remoção da infraestrutura foi revelada pela sociedade civil e pela imprensa. No entanto, 

mais de 1 mês já se passou, o espaço da ciclofaixa se transformou em estacionamento, e 

não tivemos retorno algum sobre prazos para esta reparação", diz a entidade no documento.  

 

Em resposta, a CET afirmou que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 

(SMMT) iniciou um plano de "revitalização e revisão" das ciclovias com o objetivo de 

"garantir a convivência, com segurança, entre bicicletas e os demais veículos em São 

Paulo". 

 

"A Secretaria tem realizado um amplo debate com ciclistas, comunidade local e com representantes 

da Prefeitura Regional para buscar as melhores alternativas. O resultado desse diálogo é o que 

definirá o projeto a ser adotado em cada ponto da cidade", informou. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2017. 

Quadro 10: Reportagem “Ciclovia coberta por asfalto aparece repintada no Morumbi”, da Folha de S.Paulo. 

Ciclovia coberta por asfalto aparece repintada no Morumbi 

 

GILBERTO YOSHINAGA 

"DO AGORA" 

 

17/05/2017  16h19 

 

Uma ciclovia que passa pelas ruas Dr. Fausto de Almeida Prado Penteado e Amarilis, no 

Morumbi (zona oeste), foi "repintada" por desconhecidos, na madrugada de sábado (13) 

para domingo (14), supostamente como protesto pelo fato de a gestão João Doria (PSDB) 

ter asfaltado a faixa exclusiva de bicicletas. 
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A rua foi alvo de asfaltamento há cerca de 50 dias. Desde então, a pista para bicicletas está 

apagada, apesar de a prefeitura ter afirmado que iria refazê-la. 

 

Na pintura clandestina, além da sinalização da ciclovia, foram pichados dizeres como "+ 

Amor", "Feito pelo povo" e "Nenhum cm a menos". 

 

"O vigia do turno da noite disse que viu um pessoal dividido em dois carros fazer isso", 

contou o também vigia Antônio Carlos da Silva, 64, que há 22 anos trabalha na avenida. 

 

OUTRO LADO 

 

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a ciclovia está dentro do plano de 

revitalização e revisão iniciado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. 

 

"Antes de qualquer decisão, a secretaria tem realizado um amplo debate com ciclistas, 

comunidade local e com representantes das prefeituras regionais para buscar as melhores 

alternativas", diz nota oficial. 

 

O órgão não informou se algum debate está agendado ou já foi realizado naquela região do 

Morumbi (zona oeste). 

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 2017. 

O episódio do apagamento repentino de uma ciclovia pela Prefeitura de São Paulo, 

sucedido pela repintura da sinalização por ciclistas manifestantes, noticiado por Folha e 

Estadão, revela uma importante mudança na configuração do campo e também na postura dos 

jornais diante dessa dinâmica. Para o bom entendimento, cabe destacar o contexto dos fatos: 

trata-se dos primeiros meses da gestão de João Doria à frente da Prefeitura de São Paulo, após 

o fim da gestão de Haddad em 2016 e sua não reeleição para o cargo. 
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 A matéria da Folha e Estadão trazem no título o emprego de adjetivos diferentes 

para descrever o que ocorreu com a ciclovia. Enquanto o Estadão informa que a ciclovia foi 

“apagada”, a Folha diz que a mesma foi “coberta com asfalto”. O adjetivo “apagada” caracteriza 

uma ação de desfazimento ou supressão, enquanto o adjetivo “coberta” implica uma ação de 

sobreposição ou substituição. Essa diferença de sentidos, apesar de sutilmente embutida no 

título das matérias, pode incorrer em uma alteração da percepção da postura da prefeitura pelo 

leitor das matérias. Curiosamente, o Estadão, que utiliza o adjetivo de teor mais negativo no 

título, não cita ao longo da matéria o nome do prefeito à época, João Doria, nem seu partido, o 

PSDB. Uma mudança de postura, pelo menos em relação ao que foi observado nas reportagens 

veiculadas durante a gestão de Fernando Haddad. Já a Folha, que opta pelo adjetivo mais 

atenuante sobre a remoção da ciclovia, cita logo no primeiro parágrafo o nome do prefeito e seu 

partido. 

 Na reportagem da Folha, observa-se um posicionamento do enunciador que 

busca criar uma impressão de desconfiança e ilicitude sobre o ato de manifestantes que 

repintaram a ciclovia removida pela prefeitura. O jornal se refere a esses manifestantes como 

“desconhecidos”, ou seja, omite a identificação desses atores e torna mais difícil por parte do 

leitor identifica-los no campo e, assim, compreender suas motivações ou posicionamentos. As 

intenções dos atores também são colocadas em suspeição pelo jornal, quando esse diz que a 

ação de repintura ocorreu “supostamente” como protesto pela remoção da ciclovia. Observa-

se: a Folha, nesse trecho, evita novamente utilizar palavras que caracterizem supressão ou 

desfazimento, usando o termo “asfaltado” para se referir ao ato da prefeitura. 

No terceiro parágrafo o jornal volta a tratar da ação dos manifestantes de forma 

depreciativa, ao utilizar o adjetivo “clandestina” para caracterizar a pintura realizada na ciclovia 

e descrevendo as inscrições realizadas no asfalto como pichações. Diferente do que foi 

observado nas reportagens à época da gestão Haddad, a Folha destaca um grande trecho no final 

da matéria para o posicionamento da prefeitura sobre o caso. Por outro lado, não entrevista 

qualquer representante de ciclistas ou dos manifestantes envolvidos no ato de repintura da 

ciclovia. O único entrevistado é um vigilante, que alega que a ação teria partido de "um pessoal 

dividido em dois carros", segundo um outro relato que ele diz ter ouvido. A vinculação dos 

manifestantes ao automóvel, feita pelo vigilante e reverberada pela Folha, cria uma imagem de 

contradição sobre desses atores, que teriam usando um carro para, justamente, suprimir o espaço 

dos carros. 
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Percebe-se algumas diferenças entre as abordagens de Folha e Estadão. No caso do 

Estadão, o enunciador do discurso não apenas deixa de utilizar termos pejorativos ou 

depreciativos sobre o ato ou os manifestantes, como também identifica esses atores como 

ciclistas e apresenta sua justificativa para tal ação: a morosidade da prefeitura em concluir a 

manutenção da ciclovia. O jornal, assim como a Folha, abre espaço para a manifestação dos 

órgãos estatais, mas contrapõe seus argumentos à fala de organizações cicloativistas. Chama a 

atenção, no caso, que a reportagem utilize como referência o relato de um jornalista do próprio 

Estadão, que também é ciclista. Ou seja, a existência de um personagem alinhado a esses atores 

na elaboração do discurso do enunciador pode explicar a postura mais “amigável” da 

reportagem do Estadão em relação aos ciclistas, quando comparada à Folha. 

O que deve ser enfatizado em ambas as reportagens é a mudança perceptível no campo 

da mobilidade urbana e também no discurso dos meios de comunicação. Percebe-se que, 

diferentemente do que era relatado na gestão Haddad, ciclistas são descritos no campo em 

posição oposta à Prefeitura de São Paulo. Isso fica especialmente explícito na reportagem do 

Estadão, que traz na fala das organizações cicloativistas o descontentamento e a dificuldade de 

diálogo entre esses atores. A mudança da lógica vigente na administração pública municipal é 

indicada quando a CET (companhia submetida à prefeitura) fala no intento de “revisão” das 

ciclovias. Se a gestão Doria julga a necessidade de revisar o projeto de ciclovias, deduz-se que 

seu posicionamento difere daquele adotado pela gestão anterior sobre o tema. 

A remoção do traçado e da sinalização da ciclovia, sucedida pela ausência de “previsão” 

da prefeitura em reimplantar a estrutura cicloviária, indica uma tentativa de reversão da lógica 

institucional que regeu a política de mobilidade urbana durante a gestão Haddad. Percebe-se a 

supressão do espaço para bicicletas e sua “devolução” aos carros, o que desperta o 

descontentamento dos ciclistas. Nesse caso, se vê uma tentativa por parte desses atores em 

deslegitimar a nova gestão municipal, por meio da repintura da ciclovia apagada. Atenta-se à 

inscrição “feito pelo povo” feita pelos manifestantes na ciclovia. Os dizeres podem sugerir uma 

tentativa desses manifestantes em criar uma narrativa de descontentamento generalizado em 

relação à gestão Doria (povo = todos). Ao mesmo tempo, numa perspectiva do direito à cidade, 

pode indicar também a contraposição de povo versus elite, materializada na disputa de ciclovias 

versus carros. Essa suposição faz sentido especialmente se for considerado que o apagamento 

da ciclovia ocorreu no Morumbi, um bairro tradicionalmente de alto padrão. 
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5.5 QUINTO MOMENTO: REMOÇÃO DA COR VERMELHA DAS 

CICLOVIAS E A SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO 
 

Quadro 11: Reportagem “Ciclistas reclamam de ciclofaixas apagadas e sem sinalização em São Paulo”, d’O 

Estado de S. Paulo. 

Ciclistas reclamam de ciclofaixas apagadas e sem sinalização em São Paulo 

 

Prefeitura diz que iniciou obras de requalificação e que programa não será desativado; plano 

de metas do Município prevê criação de 173 km de conexões entre ciclofaixas até 2020 

        

Renata Okumura, O Estado de S.Paulo 

11 de setembro de 2019 | 16h34 

 

SÃO PAULO - Ciclistas que utilizam ciclofaixas na capital paulista foram surpreendidos nos 

últimos dias com a ausência da área destinada às bicicletas em ruas e avenidas da cidade. A 

Prefeitura informou que iniciou obras de requalificação e que o programa não será 

desativado. Após a aplicação do novo asfalto, as ciclofaixas ganharão nova pintura.  

 

 

Dos 503,6 km de infraestrutura cicloviária, 310 km passarão por obras. Além disso, o plano 

de metas do Município prevê a criação de 173 km de conexões entre ciclofaixas até 2020. 

 

Quem utiliza a ciclofaixa da Rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade, 

relata os riscos com a falta de sinalização. 

 

O ciclista Luiz Felipe Silva dos Santos, de 25 anos, que utiliza a bike para realizar entregas 

para uma farmácia da região, precisou desviar de carros. Na segunda-feira, 9, muitos veículos 

estavam transitando pela faixa que havia sido asfaltada. 
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“Colocaram asfalto e apagaram a ciclofaixa. Na segunda, quando cheguei na Rua Artur de 

Azevedo, dividi espaço com os carros. Foi perigoso. Não havia cones e nem sinalização”, 

reclamou. 

 

O Estado observou na terça-feira, 10, cones entre as Ruas Henrique Schaumann e Fradique 

Coutinho. Assim, mesmo sem a pintura, ciclistas conseguiram utilizar a ciclofaixa asfaltada. 

 

No entanto, após esse trecho, sem cones e sinalização, carros invadiam a faixa recapeada. 

 

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), por meio da Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), informou que iniciou obras de requalificação nas seguintes 

ciclofaixas da cidade de São Paulo: 

 

 Ciclofaixa George Corbisier - Jabaquara 

 Ciclofaixa Bosque da Saúde - Vila Mariana 

 Ciclofaixa Saúde e Aratãs - Vila Mariana 

 Ciclofaixa Jupatis - Jabaquara 

 Ciclofaixa Artur Azevedo - Pinheiros 

 Ciclofaixa Gomes de Carvalho - Pinheiros 

 Ciclofaixa Jaguaré (Rua Antônio S. Noschese) - Lapa 

 Ciclofaixa Corifeu de Azevedo Marques - Lapa 

 Ciclofaixa Alameda Nothmann - Centro 

 Ciclofaixa Parque Novo Mundo - Vila Guilherme 

 

Ainda de acordo com a Prefeitura, a requalificação prevê raspagem do asfalto antigo e a 

aplicação de uma nova camada asfáltica. 
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"Após o recapeamento será implementada a nova sinalização, que prevê pintura em vermelho 

aplicada apenas na aproximação das travessias, proporcionando maior atenção dos ciclistas 

aos cruzamentos”, destacou em nota. 

 

Segundo a Prefeitura, após pintura com o novo padrão de sinalização, serão instalados 

tachões a cada metro, para garantir mais segurança aos usuários. 

 

Cobranças 

 

Santos conta que observa diariamente problemas nas ciclofaixas. “No Alto de Pinheiros, há 

buracos e muitos estão com a pintura apagada. Além disso, algumas árvores invadem a via e 

batem em nossas cabeças. Há ainda locais que deveriam, mas ainda não têm ciclofaixas”, 

disse. 

 

Atualmente, a cidade conta com 503,6 km de infraestrutura cicloviária. 

 

Desse total, 310 km passarão por obras, conforme o plano de metas da prefeitura, que prevê 

ainda a criação de 173 km de conexões. 

 

O pintor Israel Wallace, de 50 anos, frequenta a região há 16 anos e critica a ausência de 

sinalização. 

 

Uma faixa informando a realização da obra na via foi colocada somente na terça-feira, 10. O 

recapeamento foi feito no domingo, 8. 
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“A mudança começou, mas ninguém informou com antecedência. Na segunda-feira, quem 

utiliza a ciclovia com frequência precisou andar entre os carros. A Prefeitura colocou cones 

na terça, mas dá para ver que alguns já foram derrubados pelos carros”, ressaltou. 

 

O engenheiro Leopoldo Espírito Santo, de 58 anos, avalia que corredores como o da Faria 

Lima e da Berrini são bem estruturados. “Todas as ciclovias deveriam ser desta forma. Bem 

sinalizadas e com pouco contato com carros. O ciclista anda tranquilamente”, disse. 

 

Questionada sobre a falta de aviso, a Prefeitura afirma que as vias que passam por 

requalificação de suas ciclofaixas recebem faixas informando sobre as melhorias em curso. 

 

O consultor em mobilidade urbana e autor do Blog São Paulo na bike do Estadão, Alex 

Gomes, afirma que a Prefeitura também retirou o asfalto da ciclofaixa da Alameda 

Northmann, na região central. 

 

“Muitas mães levam crianças de bicicleta nessa região para a creche. Faz alguns dias que 

passei pelo local. Sem sinalização e asfalto, o risco de queda é ainda maior. Desta forma, os 

ciclistas ficam desamparados", avaliou. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2019. 

Quadro 12: Reportagem “Reforma retira vermelho de ciclovia e surpreende usuários em SP”, da Folha de 

S.Paulo. 

Reforma retira vermelho de ciclovia e surpreende usuários em SP 

 

Ciclistas se deparam com sumiço de trechos que estão sendo revitalizados 

 

Fabrício Lobel 
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SÃO PAULO Ciclovias na cidade de São Paulo têm desaparecido para, depois de dias, 

reaparecerem sem a já tradicional pintura vermelha, alvo de crítica em gestões anteriores da 

prefeitura.  

 

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), o sumiço das ciclovias é só uma etapa da 

revitalização das vias na cidade, após três anos quase sem criação de novos trechos nem 

manutenção dos pontos existentes.  

 

Segundo a prefeitura, dez ciclovias passam por reformas (George Corbisier, Bosque da 

Saúde, Saúde e Aratãs, Jupatis, Corifeu de Azevedo Marques, Artur Azevedo, Gomes de 

Carvalho, Jaguaré e Parque Novo Mundo). 

 

Nas áreas onde a intervenção já começou, é possível ver a nova cara que as ciclovias deverão 

ter em São Paulo. Sai o vermelho e entra um asfalto novo preto, apenas com uma faixa branca 

e vermelha na lateral. A prefeitura diz que a nova pintura é mais adequada ao que preconiza 

o Código Brasileiro de Trânsito.  

 

O vermelho no asfalto permanece apenas nos locais em que a atenção deve ser redobrada, 

como esquinas, pontos de ônibus e faixas de pedestre. Os tachões que dividem a área 

dedicada aos carros e aquela às bicicletas também mudaram. Com a reforma, ficam mais 

próximos, melhorando a segurança.  

 

As reformas surgem às vésperas do anúncio do Plano Cicloviário de São Paulo, que deve ser 

lançado por Covas neste mês e projeta a construção de 173 novos quilômetros de vias, além 

da reforma de outros 310. 
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O plano retoma a construção de vias exclusivas para ciclistas. Em 2016, a cidade tinha 500 

km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas implantadas.  De lá para cá, a extensão aumentou 

em apenas 3 km. 

 

O período de maior expansão da malha foi durante a gestão Fernando Haddad (PT), 

responsável por mais de 80% da rota existente. 

 

Mas Haddad acabou citado em sete inquéritos e processos no Ministério Público pela falta 

de planejamento e mau uso de recursos na implantação das ciclovias.  

 

O ex-prefeito nega as acusações. Politicamente, o petista foi também acusado de usar as tintas 

vermelhas nas ciclovias como uma referência ao seu partido. 

 

Hoje, nas reformas de ciclovia de Covas, o maior problema tem sido, porém, o sumiço súbito, 

sem aviso aos usuários. Na última segunda (9), a engenheira ambiental Cíntia Kita, 31, 

tentava avançar de bicicleta na contramão da rua Artur de Azevedo, em Pinheiros. Ela 

pedalava enquanto os carros vinham em sua direção.  

 

O caminho para o trabalho era o mesmo de todo dia. Mas nessa a ciclovia havia sumido. 

“Pensei logo que eles tinham tirado a ciclovia. Sem ciclovia, vou ter que aprender outro 

caminho ou me arriscar entre os carros”, disse ela.  

 

Na tarde de segunda, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) colocou grandes cones 

para voltar a delimitar a área destinada aos ciclistas. 

 

Outro trecho que sumiu foi na alameda Nothmann (centro), onde ciclistas também voltaram 

a disputar espaço com carros, ônibus e motos.  
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"Quando tem ciclovia, já é uma confusão, porque nem todo mundo respeita. Sem ciclovia é 

pior, o carro vem em cima de você", relatou o entregador Luiz Eduardo Silva, 18. 

 

Nada por ali lembra a existência de uma ciclovia. Num trecho de cerca de 1 km, com dez 

cruzamentos, há apenas duas faixas da CET dizendo: "Obra de requalificação de ciclovias. 

Motorista, cuidado com o cliclista. Ciclista, utilize rotas alternativas". 

 

Ainda falta padronização nas intervenções que estão sendo feitas. Na avenida Antônio de 

Souza Noschese, na zona oeste, falta instalar os tachões. A faixa de tinta que delimita a 

ciclovia também está fora do padrão anunciado pela prefeitura, é amarela.  

 

Perto dali, na avenida Corifeu de Azevedo Marques, também estão faltando os tachões. As 

faixas vermelhas em pontos de atenção não foram feitas. 

 

Daniel Guth, coordenador de projetos da Aliança Bike, diz que a intenção das reformas é 

boa, mas ele lamenta a falta de cuidado com as obras. 

 

“A forma como têm sido tocadas não garante a segurança dos ciclistas no período em que 

acontecem. Você não pode assumir que os ciclistas vão sumir, eles continuam no trânsito, 

expostos a riscos”. 

 

Guth sugere sinalização provisória, como numa ciclofaixa de lazer, com a colocação de cones 

e agentes da CET para orientar pontos de conflito. 
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"Se uma interdição inviabiliza o caminho dos carros, é logo feita uma rota alternativa, um 

desvio bem sinalizado. Com bicicletas isso não acontece", comenta. Para ele, o cenário é 

fruto da falta de prioridade dada ao ciclista na cidade. 

 

Já o vermelho, para ele, se tornou dispensável. “Pintar de vermelho foi uma medida 

importante lá atrás, quando era preciso informar que a cidade tinha um novo espaço de uso 

exclusivo. Hoje, outros elementos são mais importantes do que a cor da ciclovia, como a 

qualidade dos tachões e a largura da via.” 

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 2019. 

A suposta requalificação das ciclovias pela gestão de Bruno Covas em 2019 adquire 

uma ressignificação quando se observa cronologicamente o processo de implantação de 

ciclovias em São Paulo e os conflitos nele envolvidos. A retirada da cor vermelha da malha 

cicloviária e sua substituição pelo asfalto comum, justificada na ocasião pela prefeitura como 

mais “adequada”, adquire um sentido um tanto o quanto subjetivo ao considerar-se as 

resistências criadas a partir da vinculação dessa estrutura ao Partido dos Trabalhadores. 

Observou-se que, já na ocasião da inauguração da ciclovia da Avenida Paulista, ainda em 2015, 

que a cor vermelha já despertava aversão e incômodo entre críticos do projeto SP 400 km e do 

PT. A iniciativa da gestão Covas, do PSDB, de executar uma mudança estética nas ciclovias 

implantadas pela gestão Haddad, quatro anos depois desse episódio, sugere um novo capítulo 

na narrativa de vinculação das ciclovias ao Partido dos Trabalhadores. 

 Se o vermelho era visto como um elo de estreiteza entre o PT e as ciclovias, a 

mudança de cor da malha cicloviária em São Paulo pode ser entendida como uma tentativa de 

reversão desse discurso, a partir da dissociação de ambos. Nesse caso, supostas melhorias 

alegadas de forma vaga pela prefeitura acabam servindo como pretexto para o objetivo 

principal: remover a cor vermelha das ciclovias. Essa perspectiva é corroborada pela 

reportagem da Folha, na qual o enunciador explicita esse intento logo no título do texto: 

“Reforma retira vermelho de ciclovia e surpreende usuários em SP”. O jornal completa o 

destaque ao debate sobre o vermelho das ciclovias no primeiro parágrafo da reportagem, onde 

diz que a cor era “alvo de crítica em gestões anteriores da prefeitura”. O enunciador, no entanto, 

omite inicialmente o motivo dessa crítica, assim como também não identifica diretamente quais 

gestões anteriores seriam essas. Sugere-se uma tentativa de se evitar eventual descredibilização 
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da ação da prefeitura, caso essa fosse vinculada a questões político-partidárias, e não técnicas. 

A razão dessa crítica só fica explícita no décimo parágrafo da matéria, no trecho em que a 

reportagem faz críticas ao ex-prefeito Fernando Haddad, o qual, segundo o jornal, teria sido 

“acusado de usar as tintas vermelhas nas ciclovias como uma referência ao seu partido”. Se a 

cor vermelha, na visão dos atores políticos, carrega tal simbolismo, sua supressão da malha 

cicloviária na paisagem urbana deve ser vista como uma forma de apagar da criação a imagem 

de seu criador. 

 Durante a reportagem, o jornal defende que as mudanças feitas pela gestão Covas 

deixarão as ciclovias mais seguras. No entanto, cai em contradição ao reconhecer 

implicitamente que a cor vermelha dá mais destaque e desperta atenção ao espaço das bicicletas, 

quando justifica o motivo da prefeitura manter a cor próxima de cruzamentos, esquinas e faixas 

de pedestres. Ou seja, a remoção da cor vermelha e adoção do tom comum de asfalto, por esse 

raciocínio, deveria tornar as ciclovias menos seguras, já que reduz sua distinção estética das 

faixas de automóveis.  

O jornal, no entanto, trata de rebater tal perspectiva através da fala de um ciclista 

entrevistado, que declara: “Pintar de vermelho foi uma medida importante lá atrás, quando era 

preciso informar que a cidade tinha um novo espaço de uso exclusivo. Hoje, outros elementos 

são mais importantes do que a cor da ciclovia, como a qualidade dos tachões e a largura da via”. 

A exemplo do que se observou na reportagem do Estadão sobre a supressão de vagas de 

estacionamento, a Folha também recorre à opinião de um ciclista para corroborar seus 

argumentos, de forma a dar mais legitimidade a eles. 

 Junto à “nova cara” das ciclovias que a reportagem da Folha apresenta, segundo 

as próprias palavras do enunciador do discurso, o jornal introduz o Plano Cicloviário de São 

Paulo, lançado pela gestão Covas como sucessor do projeto SP 400 km. O jornal destaca que 

esse plano propõe a criação de 173 km de novas ciclovias, além da reforma de 310 km já 

existentes. A reportagem reconhece que a maior parte dessa malha cicloviária existente foi 

criada pela gestão Haddad, no entanto, emenda a esse reconhecimento críticas de “falta de 

planejamento e mau uso de recursos”, repetindo argumentos já observados em reportagens 

anteriores. O jornal, assim, constrói um discurso de invalidação do projeto de ciclovias da 

gestão Haddad, de forma a abrir espaço para a criação de um novo vínculo entre as ciclovias e 

a gestão Covas. Esse vínculo, diferentemente daquele criado no governo petista, parece pautado 

por um posicionamento mais amigável da Folha. 
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 Se a reportagem da Folha é pautada por uma tentativa de dissuasão do 

enunciador do discurso sobre a relação da gestão Covas com as ciclovias, a matéria do Estadão, 

no entanto, segue uma outra linha, em uma abordagem mais crítica à prefeitura, não pelas 

mudanças em si, mas por seu processo de execução. O jornal denuncia a ausência de 

comunicação por parte da gestão municipal sobre obras em ciclovias, o que estaria acarretando 

risco aos ciclistas, além da falta de manutenção da malha cicloviária em diversos pontos da 

cidade. No entanto, o enunciador omite durante toda a reportagem o nome do então prefeito, 

Bruno Covas, ou de seu partido, o PSDB. Diferente da Folha, que busca ressignificar as 

ciclovias a partir de um discurso positivo sobre as intervenções da gestão Covas, o Estadão 

persiste no apontamento da falta de planejamento por parte da prefeitura, ao menos para 

manutenção e conservação de ciclovias. Porém, dessa vez, esconde os atores que ocupam a 

posição de autoridade estatal e, assim, poupa-os de críticas diretas. 

 A diferença essencial na abordagem de Folha e Estadão sobre o tema se faz pelos 

os atores a partir dos quais os jornais formulam o discurso. Enquanto a Folha constrói seu 

discurso sob a perspectiva da prefeitura, o Estadão o faz sob a visão dos ciclistas. No segundo 

caso, essa escolha pode se justificar pelo mesmo motivo observado na reportagem anterior, 

sobre a ciclovia repintada no Morumbi. Observa-se novamente sendo citado na reportagem 

Alex Gomes, ciclista e jornalista do Estadão. Nesse caso, Gomes é descrito como “consultor 

em mobilidade urbana”, ou seja, alguém que assessora e orienta o jornal no debate sobre o 

campo da mobilidade urbana paulistana. A influência de um ciclista na redação das matérias 

sobre o tema das ciclovias pode explicar a perspectiva sob a qual o Estadão trabalha, distinta 

daquela adotada pela Folha. Os dois jornais, no entanto, convergem seus discursos em um 

mesmo ponto: a defesa, direta ou indireta, dos atores que ocupam a prefeitura municipal naquela 

ocasião. Seja pelo uso de argumentos favoráveis à gestão Covas, ou por sua dissociação de 

críticas feitas por ciclistas, ambos os veículos de comunicação parecem adotar uma postura de 

preservação da imagem de Bruno Covas e do PSDB. 

 Na reportagem dos jornais, em especial na do Estadão, fica evidente o 

descompasso entre a prefeitura municipal e os ciclistas. Se nas matérias anteriores observou-se 

um aparente descaso da gestão Doria sobre as ciclovias, nessas se percebe um novo 

comportamento do ator estatal, incorporado agora pela gestão Covas: a tentativa de 

apossamento das ciclovias para si, a partir de tomadas de decisão que deixam de envolver 

ciclistas e cicloativistas e dão, como diz a Folha, uma “nova cara” à malha cicloviária de São 
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Paulo. Essa cara é essencialmente distinta daquela que ficou atrelada ao governo do PT e se 

materializa pela mudança estética da estrutura na paisagem urbana. 

 Nesse ponto, a dinâmica do campo da mobilidade urbana paulistana sugere uma 

possível consolidação das ciclovias, de forma que a lógica dominante passa a buscar incorporá-

la ao status quo, em um processo de desvinculação de símbolos e atores legítimos da política 

pública de expansão da malha cicloviária. Na perspectiva do direito à cidade, é possível sugerir 

que o caráter revolucionário dessa medida passa a ser distorcido de forma a torna-lo 

conciliatório com o contexto urbano neoliberal. Justifica-se aí a mudança de comportamento 

dos jornais perante as ciclovias e a prefeitura, responsável por sua implantação e manutenção. 

A alternância de gestão, de um partido que se aliou com movimentos sociais e coletivos 

organizados locais (PT) para um partido que traz o restabelecimento da soberania do mercado 

na gestão urbana (PSDB) abre brecha para uma ressignificação das ciclovias. Se a remoção 

dessas estruturas do campo já não é possível (como observado pela resistência social gerada no 

caso da ciclovia apagada no Morumbi), resta aos atores e lógicas historicamente dominantes 

usurpá-las de seu real simbolismo, desassociando-a da luta pelo direito à cidade. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados obtidos divide-se em cinco categorias analíticas amparadas 

em elementos teóricos específicos, acompanhando os cinco momentos retratados pela grande 

mídia em suas reportagens, conforme sintetizado no quadro 13. Essas categorias serão 

discorridas nos tópicos a seguir. 

Quadro 13: Apresentação de elementos teóricos, categorias analíticas, síntese de resultados e material analisado 

para discussão. 

Elementos teóricos Categorias 

analíticas 

Síntese de 

resultados 

Material analisado 

Símbolos e práticas Elementos 

vinculados à lógica 

dominante no campo 

Carro como símbolo 

da lógica neoliberal 

Reportagens “Para 

construir 400 km de 

ciclovias, prefeitura 

deve tirar 40 mil 

vagas de 

estacionamento” 

publicada em 

04/06/2014 pelo 

Estadão e “SP vai 

retirar até 40 mil 

vagas de 

estacionamento para 

fazer ciclovias” 

publicada em 

04/06/2014 pela 

Folha 

Fatores que 

desencadeiam crise 

no campo 

Fatores para 

desestabilização no 

campo 

A recuperação da 

ordem institucional 

do Estado e o 

desencadeamento de 

crise no campo 

Reportagens 

“Ciclovia na Paulista 

é inaugurada com 

vaias a Haddad e 

festa” publicada em 

28/06/2015 pelo 

Estadão e “Ciclovia 

deveria ser abraçada 

por todos 
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os partidos, diz 

Haddad sob vaias” 

publicada em 

28/06/2015 pela 

Folha 

Formação de um 

frame no campo 

O frame da mídia e o 

combate à lógica 

emergente 

Resistência como 

evidência de 

posicionamento da 

grande mídia no 

campo 

Reportagens 

“Ciclista e pedestre 

desrespeitam leis 

e brigam por espaço” 

publicada em 

23/08/2015 pelo 

Estadão e “Mortes 

acirram debate sobre 

avanço 

rápido das ciclovias 

em São Paulo“ 

publicada em 

20/08/2015 pela 

Folha 

Mudança da ordem 

institucional 

Mudança da ordem 

institucional e 

alteração na 

configuração do 

campo 

Tentativa neoliberal 

de reversão da lógica 

do direito à cidade 

Reportagens 

“Ciclofaixa apagada 

em março amanhece 

pintada no Morumbi 

“ publicada em 

14/05/2017 pelo 

Estadão e “Ciclovia 

coberta por asfalto 

aparece 

repintada no 

Morumbi” publicada 

em 17/05/2017 pela 

Folha 

Hibridização de 

lógicas e 

organizações 

Transferência de 

elementos entre 

lógicas 

Ciclovias como 

símbolo da lógica de 

direito à cidade e a 

Reportagens 

“Ciclistas reclamam 

de ciclofaixas 
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apropriação 

neoliberal 

apagadas e sem 

sinalização em São 

Paulo 

“ publicada em 

11/09/2019 pelo 

Estadão e “Reforma 

retira vermelho de 

ciclovia e surpreende 

usuários em SP” 

publicada em 

10/09/2019 pela 

Folha 

 

Fonte: autoria própria, 2021. 

6.1 ELEMENTOS VINCULADOS À LÓGICA DOMINANTE NO CAMPO 

 

É sabido que a influência mercadológica vigora nas cidades desde os tempos da 

Revolução Industrial, como bem apontou Lefebvre (2008). Essa prevalência foi, ao longo do 

tempo, sustentada e reforçada por doutrinas políticas simpáticas aos interesses dos agentes 

econômicos. A mais recente delas, o neoliberalismo, teve e tem papel crucial no processo de 

construção da identidade paulistana. O período de maior expansão da cidade de São Paulo, 

coincidente com o afloramento da doutrina neoliberal, foi crucial para a definição do desenho 

urbano e das relações sociais que se consolidaram na metrópole. A cidade, de certa forma, se 

fez em grande parte pela materialização dos símbolos e valores do neoliberalismo. A 

perpetuação de lógicas institucionais baseadas no mercado aliada ao cerceamento da 

sociabilidade e à celebração da diversidade social resultaram em espaços públicos 

desvalorizados e reduzidos à função do “ir e vir”, enquanto normalizou-se entre a população o 

sentimento de intolerância, aversão à coletividade e a normalização da segregação 

socioespacial, representada especialmente pela expulsão dos mais pobres para as periferias. 

No campo da mobilidade urbana, o carro emergiu como grande peça-chave na 

sustentação da lógica mercantil, ao conseguir dois feitos importantes: primeiro, dar aporte à 

ideia de modernidade pela qual o mercado sempre buscou avalizar seus símbolos e práticas; 

segundo, materializar a noção de individualidade, base de normas da ordem institucional de 

mercado (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012), proporcionando alterações espaciais 
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e físicas que remodelaram a forma como as pessoas convivem e interagem entre si e com a 

cidade. O domínio dessa tecnologia no processo de desenvolvimento urbano de São Paulo ao 

longo do século XX é parte de um processo de tomada de decisões políticas que orientaram o 

crescimento da cidade no sentido de suprimir quaisquer elementos advindos das ordens 

institucionais de comunidade e Estado.  

A ausência da participação social e da ideia de cidadania, bases de normas dessas duas 

ordens (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012), foi consolidada por uma confluência 

do lobby de agentes econômicos e por regimes políticos pouco democráticos e participativos. 

O enraizamento das lógicas de mercado no tecido urbano paulistano se disseminou no chamado 

“ambiente de campo mais amplo” (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012), no qual diversos setores, 

incluindo o automobilístico, imobiliário, de comércio, serviços, entretenimento, passaram a 

compartilhar benefícios comuns do modelo de desenvolvimento vigente dentro de seus campos. 

Criou-se, assim, uma complexa relação de mutualidade, ilustrada em exemplos como a 

efetivação do Plano de Avenidas, impulsionada pelos interesses conjuntos da indústria 

automobilística e da especulação imobiliária. Mesmo após a redemocratização brasileira e a 

promulgação da Constituição de 1988, as amarras do pensamento neoliberal, já muito 

consolidado, dificultaram o rompimento das lógicas dominantes e o afastamento do Estado dos 

atores econômicos historicamente dominantes. 

O desejo de soberania do mercado sobre as demais fontes de racionalização das relações 

sociais, explicitado pelo neoliberalismo, pautou-se pela oposição à base de estratégia de 

elevação do bem comum e ao sistema econômico de capitalismo “welfare”, originais da ordem 

institucional do Estado, conforme elementos descritos por Thornton, Ocasio e Lounsbury 

(2012). Curiosamente, esse enfrentamento muitas vezes se fez de dentro da própria estrutura 

estatal, por meio de líderes ou regimes políticos alinhados aos valores do mercado, viabilizando 

a contaminação do ambiente político por práticas mercadológicas, conforme previsto por 

Fligstein e McAdam (2012). Essa dinâmica foi comumente observada durante o recorte 

histórico do século XX e resultou, no campo da mobilidade urbana paulistana, em sucessivas 

decisões políticas equivocadas que buscaram ampliar indiscriminadamente o espaço do 

automóvel nas ruas e eliminar as áreas públicas de convivência.  

Ainda que a existência da influência mercadológica em São Paulo seja anterior ao 

neoliberalismo e à introdução do carro no cenário urbano, o pleno entendimento a respeito do 

processo de desenvolvimento da cidade parece indissociável desses dois elementos. É através 
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deles que se identificam as instituições que viabilizaram o sucesso de determinados atores e 

organizações, bem como a significação do poder político nos campos organizacionais locais 

(IMMERGUT, 1996), em especial o da mobilidade urbana. O carro assumiu na cidade o posto 

de símbolo de uma lógica neoliberal na sustentação de um status quo paulistano, ao assegurar 

que a metrópole seja movida por uma perspectiva individualista da vida em comunidade e criar 

barreiras, inclusive físicas, para qualquer tipo de mudança. 

Nesse sentido, o discurso da grande mídia local, ilustrado em especial na primeira dupla de 

reportagens analisadas, parece corroborar essa constatação. Ao repercutir o lançamento do 

projeto de implantação de ciclovias, os jornais já demonstravam preocupação ou desconforto 

com os possíveis impactos que a iniciativa poderia ocasionar no espaço que os automóveis 

ocupam nas ruas. O enfoque das matérias que reduziu o espaço público a mera propriedade do 

carro e de seus usuários já denunciava a existência de uma lógica indutora do discurso alinhada 

ao paradigma político-econômico construído e consolidado ao longo do último século. Essa 

visão se revela tão influente que a figura do automóvel ganha o protagonismo do discurso 

mesmo quando os fatos novos a serem informados orbitam em torno das ciclovias. Nesse passo, 

as propriedades e virtudes da nova política pública de mobilidade são, de certa forma, 

escanteadas pelos enunciadores e o debate direcionado ao conflito e à resistência. 

A inserção das ciclovias no campo da mobilidade urbana notadamente representa uma 

contravenção ao que se denomina lógica institucional dominante (REAY; HININGS, 2009). 

Em um contexto excepcional de mudança de postura do Estado, representado pela gestão 

Haddad na prefeitura de São Paulo, ciclistas e cicloativistas, atores historicamente 

negligenciados nos processos de tomada de decisão, passaram a exercer notável influência 

sobre a política local. A construção de uma nova estrutura cicloviária, em larga escala e em 

ritmo acelerado, fez rapidamente dessas ciclovias um novo símbolo, dissociado dos interesses 

econômicos tradicionais e amparado essencialmente em valores mais comunitários. O ambiente 

urbano paulistano, habituado ao domínio do carro sobre o espaço público e as políticas de 

mobilidade urbana desde o início do século XX, vivenciou uma brusca mudança e se tornou 

palco de enfrentamento entre símbolos ancorados em valores distintos e lógicas concorrentes, 

em uma típica disputa pelo patrocínio de indivíduos e organizações (ABBOTT, 1988). 
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6.2 FATORES PARA DESESTABILIZAÇÃO NO CAMPO 

 

A mudança de posicionamento do Estado no campo refletiu uma importante reversão, 

ao menos no que se refere à mobilidade urbana, no processo de descaracterização da essência 

estatal e de anulação de elementos de sua ordem institucional, que se deu ao longo do século 

passado, em especial sob a influência do neoliberalismo. Percebe-se um resgate da fonte de 

legitimidade da ordem estatal (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012), com a 

participação social ganhando terreno no processo de formulação de políticas públicas, 

contrariando a soberania da visão de mercado que permeou a tomada de decisão em décadas 

passadas. A opção da prefeitura municipal em investir em um grande projeto demandado por 

atores desafiantes, sem o corriqueiro lobby econômico que costuma ditar os rumos da cidade, 

foi suficiente para virar o tabuleiro do jogo e desencadear uma desestabilização do campo, 

abrindo brecha para a crise. O já conturbado cenário do campo da mobilidade urbana paulistana 

agravou-se perante macroeventos (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012), ocorridos no âmbito da 

política nacional, em período coincidente com a implantação do projeto de ciclovias na cidade 

de São Paulo. O questionamento sobre o papel do Estado em ambos os casos, convergente nas 

gestões encabeçadas pelo Partido dos Trabalhadores, resultou em uma projeção de 

descontentamentos e incertezas no âmbito local, de tal forma que a resistência às ciclovias em 

alguns momentos se confundiu com a aversão ao próprio partido que ocupava a posição de 

autoridade estatal. 

A alteração de lógica vigente proporcionada pelo projeto de implantação de ciclovias 

em São Paulo pode ser vista como um relevante precedente para diversas outras transformações 

urbanas. Se, por um lado, o mercado historicamente se aproveitou da existência de diferentes 

campos urbanos próximos e relacionados para impor sua hegemonia e beneficiar diversos de 

seus setores, uma mudança relevante na mobilidade urbana pode desencadear também outras 

subversões da lógica mercantil. Vide o exemplo da inauguração da ciclovia da Avenida 

Paulista, ocasião que desencadeou uma ocupação heterogênea atípica para aquele local 

simbólico da metrópole. O fechamento da via para os carros estimulou na população o interesse 

pela ocupação do espaço público, que rapidamente adquiriu outras funções relacionadas ao 

lazer e à sociabilidade, diferentes daquela restrita ao deslocamento do dia-a-dia. Os cidadãos, 

acostumados com os locais de entretenimento e convivência privados, passam a vislumbrar um 

outro tipo de relação com a cidade, possibilitado por uma alteração no que Thornton, Ocasio e 

Lounsbury (2012) chamam de foco atencional. A tomada de decisão do Estado, nesse caso, 
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pode acarretar um efeito cascata de transformação da lógica nos campos próximos, efeito 

previsto pelos autores nessa dinâmica específica. 

As reportagens que relatam o episódio de inauguração da via exclusiva para bicicletas 

da Paulista revelam dois fenômenos relevantes: a crise no campo e a fusão de macroeventos da 

política nacional com a resistência ao projeto de ciclovias. O primeiro, promovido pelo encontro 

de atores de posicionamento distintos em um mesmo espaço e tempo, explicitou a magnitude 

do impacto da criação da estrutura cicloviária não apenas no campo da mobilidade, mas no 

ambiente urbano em geral. O segundo, reforçado pelo discurso dos meios de comunicação, 

tornou mais perceptível a lógica embutida na visão midiática.  

Ao abordar aquela peculiar situação, na qual atores historicamente excluídos do espaço 

público, em especial ciclistas e pedestres, passam a ocupá-lo, os jornais posicionaram diversos 

atores em campo através do discurso. Nesse ímpeto, as reportagens situaram os atores 

beneficiados pelas ações da gestão Haddad como aliados ao então prefeito e os opôs a críticos 

contrários ao Partido dos Trabalhadores e a militantes autodeclarados liberais, caracterizando 

uma evidenciação do posicionamento de atores no campo decorrente da crise (FLIGSTEIN; 

MCADAM, 2012). A configuração apresentada pela mídia, reunindo atores integrantes de 

distintos campos, selou a relação entre a implantação de ciclovias e a contradição aos 

fundamentos neoliberais, abrindo caminho não apenas para a compreensão da visão dos jornais 

sobre a ordem social existente, mas também seus próprios posicionamentos embutidos em 

discurso. 

6.3 O FRAME DA MÍDIA E O COMBATE À LÓGICA EMERGENTE 
 

A lógica embutida no discurso da grande mídia torna-se mais explícita à medida que a 

implantação de ciclovias avança e provoca mudanças em larga escala no campo organizacional. 

O episódio de atropelamento de um idoso por um ciclista é visto como oportunidade pelos 

veículos de imprensa para direcionarem seus recursos organizacionais no sentido da 

mobilização contra a nova configuração do campo (FLIGSTEIN; MCADAM, 2012). Esse 

processo é marcado pela tentativa de descredibilização do símbolo (ciclovias), de atores 

(ciclistas) e do Estado (gestão Haddad), que sustentam a lógica emergente subversiva à ordem 

de mercado. Recorrendo a argumentos relacionados a supostas falhas de planejamento e 

execução do projeto, gastos de recursos públicos caracterizados como excessivos e falta de 

civilidade ou educação por parte dos usuários de bicicletas, os jornais tentam sensibilizar os 
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leitores a partir de um novo processo de sensemaking (WEICK et al, 2005), que valide seu 

posicionamento a respeito da política de criação de ciclovias na cidade. 

 Curiosamente, percebe-se na evolução do discurso da grande mídia uma omissão acerca 

de símbolos, práticas e atores antológicos àqueles os quais ela critica. Se, nos primórdios do 

projeto de implantação de ciclovias, os jornais buscaram evocar a lógica de mercado vigente 

para defender o status do carro na cidade e gerar resistência à nova política pública a partir de 

argumentos tipicamente neoliberais, observa-se com a evolução do projeto e a mudança no 

campo uma supressão de tais aspectos do discurso. Os veículos de imprensa analisados, assim, 

evitam explicitar posicionamentos favoráveis à lógica de mercado e seus elementos e centram-

se na crítica à nova lógica emergente, comumente construída a partir do estabelecimento de 

conflito entre atores historicamente situados em lado comum do campo da mobilidade urbana, 

como ciclistas e pedestres. Essa postura dos enunciadores do discurso, ao mesmo tempo em que 

preserva a lógica neoliberal no debate público, também o direciona para a desarticulação de 

atores com interesses em comum na luta pelo direito à cidade. 

Ao ser reivindicada por grupos historicamente injustiçados no processo de 

desenvolvimento urbano e estar intrinsicamente conectada a outros tipos de lutas sociais que 

convergem na oposição ao domínio dos interesses econômicos, a criação de ciclovias se 

apresenta como um importante marco na luta pelo direito à cidade em São Paulo. Considerando 

o papel crucial do campo da mobilidade urbana no processo de crescimento da capital paulista, 

historicamente explorado por diferentes setores econômicos no atendimento de seus anseios, a 

expansão consolidada de uma política pública, viabilizada pelo alinhamento do Estado com 

movimentos sociais, representa uma mudança potencializadora da difusão de uma lógica 

baseada no direito à cidade para outros aspectos da vida urbana. Nesse sentido, justifica-se o 

esforço da grande mídia em buscar, por meio do discurso, uma dissociação de atores e símbolos 

semelhantes. 

6.4 MUDANÇA DA ORDEM INSTITUCIONAL E ALTERAÇÃO NA 

CONFIGURAÇÃO DO CAMPO 

 

A consolidação das ciclovias vem acompanhada por dois processos relevantes: a 

reconfiguração do campo e a mudança institucional (ORLITZKY, 2011), decorrente da disputa 

entre as lógicas neoliberal e de direito à cidade. A lógica neoliberal e atores tradicionalmente 

dominantes no campo foram substituídos, ainda que por um curto período de tempo, trazendo 

consequências perceptíveis inclusive no discurso dos grandes veículos de imprensa. O 
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empoderamento dos ciclistas pelo Estado durante a gestão Haddad elevou esses atores a um 

novo patamar, de tal forma que sua presença passou a se fazer até mesmo no corpo editorial de 

jornais como o Estadão. Esse fenômeno acompanha alterações, ainda que sutis, na forma como 

a grande mídia tratava de temas relacionados à mobilidade urbana e ao cicloativismo. Exemplo 

disso são as reportagens que relatam o protesto de ciclistas contra a remoção de uma ciclovia 

pela gestão Doria, nas quais fica evidente a diferença de abordagens entre a Folha (que não 

possui ciclistas em seu quadro de jornalistas um ciclista) e o Estadão (que possui ), com 

divergências especialmente perceptíveis nos vocabulários de prática (LOEWENSTEIN; 

OCASIO, 2003). 

 A mudança de gestão à frente da Prefeitura de São Paulo em 2017 marcou uma tentativa 

de reversão neoliberal das mudanças ocorridas no campo da mobilidade urbana, representada 

pelo afastamento do Estado dos ciclistas e cicloativistas e o descompasso entre as ações da 

prefeitura e esses grupos. O apagamento de uma ciclovia no bairro nobre do Morumbi ilustrou 

esse processo, devolvendo o espaço das bicicletas aos carros, ainda que a prefeitura alegasse 

que fosse temporariamente. A reação dos ciclistas e cicloativistas, no entanto, demonstra o 

fortalecimento desses atores ao longo dos últimos anos, de forma que rapidamente houve uma 

reação ao intento da gestão do prefeito João Doria. Percebe-se naquele momento um novo tipo 

de mobilização (THORNTON; OCASIO; LOUNSBURY, 2012), originada dos atores ligados 

à lógica comunitária do direito à cidade, buscando motivar indivíduos ao atingimento dos 

objetivos de grupo de manutenção das mudanças efetivadas ao longo da gestão Haddad. 

 A mudança de posicionamento do Estado vem acompanhada dessa vez por uma postura 

amigável da grande mídia, o que reforça a lógica embutida em seu discurso. Seja pela 

desqualificação dos atores opositores à gestão Doria (como no caso da Folha) ou pela 

preservação da imagem da autoridade estatal diante de atos contrários à lógica de direito à 

cidade (como no Estadão), as reportagens indicam uma postura favorável por parte dos jornais 

à reversão das mudanças ocorridas no campo da mobilidade urbana ao longo da gestão Haddad, 

ainda que implicitamente. A gestão Doria, nesse sentido, parece conquistar a imprensa 

acenando ao modus operandi do Estado neoliberal, afastando novamente a participação social 

do processo de tomada de decisão e reorganizando o espaço urbano segundo a tradicional lógica 

de mercado que regeu o crescimento da cidade de São Paulo. A supressão da ciclovia, uma 

estrutura democrática do ponto de vista simbólico e prático, em um bairro rico e a devolução 

desse espaço público ao automóvel, símbolo de consumo, individualismo e poder aquisitivo, 

próprios da ordem institucional de mercado (THORNTON OCASIO; LOUNSBURY, 2012), 
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reforça a histórica segregação socioespacial e restaura os conhecidos processos de destruição 

da urbanidade. 

6.5 TRANSFERÊNCIA DE ELEMENTOS ENTRE LÓGICAS 

 

O desencadeamento de resistência a partir do ato do Estado de apagar a ciclovia 

demonstra uma contrariedade entre a prefeitura municipal e a uma lógica institucional influente 

no campo. A consolidação da estrutura cicloviária como símbolo no campo da mobilidade 

urbana paulistana, atrelada a essa lógica emergente do direito à cidade que vinha ocupando o 

posto dominante, frustrou o intento da gestão Doria em desfazer silenciosamente a mudança 

promovida pela gestão Haddad. Mais tardiamente, já sob a gestão de Bruno Covas, também do 

PSDB, percebe-se uma alteração de estratégia do Estado para com as ciclovias. A prefeitura 

anuncia, então, um novo projeto de expansão da malha cicloviária, em substituição àquele 

criado pela gestão Haddad, assim como uma transformação estética da estrutura, com a remoção 

da cor vermelha comumente associada ao Partido dos Trabalhadores. 

 O novo projeto de ciclovias da gestão Covas vem acompanhado por posicionamentos 

negativos de ciclistas e positivos da grande mídia, o que demonstra a continuidade da postura 

do Estado no campo já observado na gestão Doria. A descaracterização visual das ciclovias, a 

substituição do projeto e a tentativa de desvinculação dessa estrutura dos atores responsáveis 

por sua inserção no campo, como os próprios ciclistas, cicloativistas e o PT, revela um interesse 

por parte da gestão Covas na apropriação desse símbolo. Não sendo possível reverter a política 

pública, o empenho passa a se debruçar sobre a absorção da ciclovia pela lógica neoliberal, por 

meio de sua dissociação do espectro revolucionário da luta pelo direito à cidade e a conciliação 

com o paradigma urbano tradicional, a partir de um inédito processo de hibridização de lógicas 

(REAY; HININGS, 2009), no qual o Estado agrupa elementos de lógicas distintas. 

 Não obstante, observa-se uma inédita interação em entre ordens institucionais a partir 

da transposição de símbolos e práticas ligados ao direito à cidade para o contexto histórico 

neoliberal. A incorporação das ciclovias pela gestão Covas representa uma solução inédita 

encontrada pelo Estado na tentativa de sanar um conflito e evitar, assim, maiores desgastes ou 

questionamentos sobre a lógica neoliberal diante das mudanças impostas pela expansão da 

malha cicloviária de São Paulo. Esse cenário sugere uma perda ou, ao menos, uma ameaça à 

hegemonia da ordem institucional de mercado tão favorecida e sustentada pelo neoliberalismo 

ao longo do século XX e um consequente indício de recuperação da heterogeneidade do sistema 
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interinstitucional, ainda que sutilmente. A viabilidade desse tipo de empreitada a longo prazo, 

no entanto, é questionável (PACHE; SANTOS, 2013). 
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7. CONCLUSÃO 

 

O objetivo proposto nesta dissertação - analisar a lógica institucional embutida no 

discurso da grande mídia acerca da implantação de ciclovias em São Paulo - foi atingido meio 

da observação de cinco momentos distintos da implantação de ciclovias em São Paulo sob a 

ótica de jornais de amplo alcance, analisando-se e compreendendo-se a lógica embutida no 

discurso da grande mídia acerca do assunto. O processo bem-sucedido de identificação de 

lógicas institucionais, seus símbolos, práticas e a dinâmica dos atores no campo demonstrou a 

eficiência da lente teórica escolhida na abordagem do tema e permitiu uma visão mais 

aprofundada sobre a mobilidade urbana paulistana e seu complexo paradigma. 

Verificou-se que, historicamente, elementos da lógica advinda do mercado dominaram 

os diversos campos organizacionais no processo de desenvolvimento urbano de São Paulo e 

possibilitaram a manutenção de símbolos e práticas, muitos dos quais já mais nocivos do que 

vantajosos à rotina da cidade. O carro é um exemplo disso. Apesar dos congestionamentos, da 

poluição do ar e da degradação dos espaços públicos causados pelo consumo em massa do 

automóvel, o campo da mobilidade urbana paulistana ainda se vê fortemente atrelado a esse 

símbolo. O panorama histórico, que transformou e adaptou o espaço urbano ao gosto do livre 

mercado, dificultou mudanças que priorizem outros modais de transporte e os pedestres. 

Qualquer tentativa de transformação, nesse sentido, fica condicionada à influência que 

a lógica dominante exerce sobre indivíduos e organizações. Ao usar um carro, seu proprietário 

crê em um benefício particular e individual. Mesmo que esteja preso em congestionamentos 

com milhares de outros automóveis, ele confia à mercadoria a sensação de privilégio e 

exclusividade. Esse tipo de crença se fez dentro de uma lógica construída pela ordem 

institucional de mercado e muito bem consolidada no senso comum, de forma que qualquer 

proposta de mobilidade alternativa ao uso do carro em larga escala pode ser vista como uma 

ameaça à liberdade individual. Somado a isso, se tem uma postura estatal historicamente 

tendente aos interesses econômicos, que colaborou para a institucionalização das lógicas de 

mercado na política, em especial sob a doutrina neoliberal, que acompanhou a expansão urbana 

da cidade. 

A implantação de ciclovias pela gestão Haddad representou um ponto de virada nesse 

paradigma. A restauração de aspectos da ordem institucional de Estado e o fortalecimento da 

ordem de comunidade desafiaram a soberania da ordem de mercado, que se aprofundara nos 
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mais diversos aspectos da vida urbana. Observou-se a emergência de uma lógica institucional 

amparada nos fundamentos da luta pelo direito à cidade, que rapidamente se colocou como 

concorrente da lógica neoliberal dominante. Essas lógicas se projetaram no campo da 

mobilidade urbana a partir do conflito dos símbolos carro versus ciclovia, tendo como pano de 

fundo uma crise desencadeada por fatores internos, relacionado à nova postura do Estado, e 

externos, envolvendo macroeventos da política nacional. A mudança institucional e a 

reconfiguração do campo promovidas pela gestão Haddad, ao desafiarem a hegemonia da 

ordem de mercado, geraram resistência e reações adversas de diversos atores e organizações, 

entre eles a grande mídia local.  

À medida que a implantação de ciclovias ganhou ritmo e força em São Paulo, percebeu-

se ressignificações que chegaram a extrapolar o campo da mobilidade urbana, em especial no 

que se refere à concepção dos espaços públicos. A conexão entre campos próximos na cidade, 

utilizada pelos agentes econômicos no amplo beneficiamento de suas atividades e interesses, 

de tal forma a originar o modelo de desenvolvimento urbano que acompanhou a metrópole 

paulista ao longo do século XX, possibilitou também a reprodução de mudanças a partir da 

tomada de decisão de expansão de ciclovias. Abriu-se caminho, assim, para a consolidação de 

uma lógica institucional emergente caracterizada pela convergência de reivindicações e atores 

historicamente negligenciados ou injustiçados na política local. 

A postura assumida pelo Estado a partir do início da gestão Doria explicitou o intuito 

de reversão desse processo, não apenas pela aparente tentativa de remoção das ciclovias, mas 

pela própria marginalização dos atores envolvidos na difusão da lógica de direito à cidade, seus 

símbolos e práticas, impulsionada por um posicionamento aliado da grande mídia. O retorno 

do Estado neoliberal buscou novamente coibir a ordem institucional estatal e de comunidade, 

objetivando a já conhecida hegemonia da ordem de mercado. No entanto, a consolidação das 

ciclovias como símbolo e a resistência à sua eliminação dificultaram a plenitude dessa reversão, 

obrigando a gestão Covas, sucessora de Doria, a incorporá-las em seu programa político. Para 

isso, criou-se um esforço no sentido de dissociar a nova malha cicloviária de sua lógica 

originária e dos atores empenhados em sua implantação, de forma a se tentar viabilizar sua 

conciliação com o status quo urbano. 

Durante todos esses processos e reviravoltas observados nos últimos anos, constata-se 

em comum um discurso persistente por parte dos jornais analisados em alinhamento à lógica 

neoliberal, assim como a símbolos, práticas e atores relacionados. Cabe ponderar algumas 
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limitações contidas na pesquisa: a análise do discurso se limitou a cinco momentos específicos 

narrados por dois jornais locais, que, apesar de serem os de maior alcance, não resumem 

obrigatoriamente a postura da grande mídia dentro de todos os seus canais de comunicação; e 

a definição das lógicas aqui apresentadas e significação de símbolos e práticas estão submetidas 

à interpretação do pesquisador e a determinada lente teórica. Ainda assim, é evidente que se 

oferece uma importante contribuição para uma observação mais aprofundada sobre as questões 

objetivas e subjetivas que permeiam a gestão urbana e que são sustentadas ou reforçadas a partir 

de lógicas institucionais dominantes reproduzidas pelo discurso nos grandes veículos de 

informação. 

Propôs-se aqui um debate sobre a mobilidade urbana para além das visões setoriais 

habituais, trazendo uma perspectiva multidisciplinar que viabiliza a identificação de raízes em 

comum de questões que se manifestam em diferentes campos organizacionais urbanos, 

sustentadas por símbolos e práticas consolidados no cotidiano, de tal forma que comumente 

passam despercebidos ou são subestimados quanto ao seu poder destrutivo sobre a urbanidade. 

A pesquisa abre caminho para futuros trabalhos que valorizem o papel da linguagem e do 

discurso na compreensão das lógicas que desafiam e geram resistência a políticas públicas de 

sustentabilidade diante de problemas urbanos complexos. 
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