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Apresentação
A pandemia, a mobilidade, a bicicleta

Victor Callil e Daniela Costanzo

Esta é a quarta edição do Desafio Mobilidade Itaú-Cebrap. Com este livro, se-
rão vinte textos científicos baseados em pesquisa sobre o tema da bicicleta na 
mobilidade urbana nas cidades brasileiras desde a primeira edição do programa, 
em 2017. Trata-se do resultado de uma parceria extremamente frutífera para a 
produção de conhecimento no tema entre o Itaú Unibanco e o Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (Cebrap).
 A realidade imposta pela atual crise sanitária fez com que o programa fosse 
reformulado. Atividades que antes eram realizadas presencialmente, na sede 
do Cebrap, na Vila Mariana, em São Paulo, passaram a ser realizadas online. 
Em um ano completamente atípico, a produção desta publicação é uma vitória 
compartilhada por todos os envolvidos, desde a elaboração dos cinco planos de 
pesquisa até a execução dos seus trabalhos de campo e analíticos, bem como a 
redação dos artigos finais que resultaram em cada um dos capítulos deste livro.
 Em 11 de março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde 
a pandemia de Covid-19. A vida urbana mudou de maneira abrupta. Circular 
pela cidade se tornou um risco à saúde pessoal e coletiva. Discussões sobre 
como, onde e quando é legítimo sair de casa tomaram espaço nos meios de 
comunicação. Um novo vocabulário, praticamente alheio à população até então, 
começou a ser utilizado. Pessoas públicas, especialistas e leigas, passaram a 
se pronunciar sobre metodologia científica para elaboração de vacinas e medi-
camentos, eficácia de fármacos, terapia com plasma, medidas de isolamento 
social etc.
 Inicialmente, imaginou-se que a crise sanitária duraria apenas alguns me-
ses. Com o passar do tempo, entretanto, a sociedade percebeu que teria que 
conviver com o novo coronavírus por mais tempo. A circulação do vírus ocasio-
nou mutações que resultaram em diversas variantes mais transmissíveis do 
que a cepa original. A letalidade associada à doença cresceu em muitos países 
do mundo.
 A população brasileira se viu sem lideranças capazes de orientar sobre quais 
as medidas mais corretas a serem seguidas para evitar a contaminação. De um 
lado, ela assistiu a um incansável esforço do alto escalão do governo federal 
em promover o contágio, com uma estratégia que agiu a favor do vírus, como 
mostra o estudo de Ferreira (2021). De outro, prefeitos e governadores atuaram 
por meio de decretos para tentar reduzir a circulação de pessoas, evitar aglome-
rações e, assim, derrubar as taxas de infectados.
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 Os deslocamentos pela cidade por meio de transporte público passaram 
a ser evitados por boa parte da população. A menor circulação de pessoas, 
associada tanto ao risco de contágio como à crise econômica que acompanha 
a pandemia, agravou ainda mais a situação orçamentária das empresas opera-
doras do serviço, que já era delicada mesmo antes da Covid-19.
 Nesse contexto, o transporte individual ganhou status de “jeito seguro” 
de se deslocar pela cidade. Os modos motorizados individuais (automóvel e 
moto) e ativos (a pé e bicicleta) passaram a ser entendidos como meios ideais 
para realizar viagens cotidianas e, sempre que possível, boa parte da população 
passou a optar por eles.
 Diversas cidades registraram uma circulação menor de automóveis nas 
ruas em boa parte do ano de 2020. Isso não impediu, entretanto, que em ci-
dades como São Paulo o volume de ocorrências fatais crescesse em relação 
ao ano anterior. Entre 2019 e 20201, o índice total de óbitos na cidade teve um 
aumento de 2%.
  Por trás dos índices de óbitos, seja da pandemia de Covid-19, seja da epi-
demia de ocorrências de trânsito pelas cidades e estradas do país, existem his-
tórias interrompidas, trajetórias roubadas. Esta edição do Desafio Mobilidade 
Itaú-Cebrap é dedicada à memória de Marina Harkot, ciclista, cientista social e 
ativista da mobilidade ativa que em 8 de novembro de 2020, aos 28 anos, teve 
sua vida brutalmente subtraída ao ser atingida, enquanto pedalava de volta para 
casa, por um motorista embriagado que trafegava a mais de 90 km/h em uma 
via cujo limite máximo era 50 km/h. Após atingir Marina, o sujeito fugiu sem 
prestar socorro, configurando, aos olhos do Ministério Público de São Paulo, 
homicídio qualificado, crime pelo qual foi denunciado. Soma-se a isso o crime 
de dirigir embriagado no momento do ocorrido2. Seja qual for o desfecho do 
processo, ele não trará Marina de volta.
 O texto que antecede os capítulos resultantes do Desafio Mobilidade Itaú-
-Cebrap 2020 é uma homenagem a Marina Harkot. Assinado por Letícia Lemos 
e Paula Santoro (2021), conta um pouco sobre a trajetória dela e seu extenso 
legado científico nos estudos sobre mobilidade e gênero, tema sobre o qual se 
debruçou ao longo de sua carreira acadêmica.
 Em seguida, apresentamos os trabalhos da quarta edição do Desafio Mobi-
lidade Itaú-Cebrap, que, desde o seu nascimento, tem o objetivo de ampliar o 
conhecimento sobre a bicicleta na mobilidade urbana, viabilizando a produção 
de cinco pesquisas no assunto. Os participantes passaram por um processo 
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1 Cf.: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/plano_seguranca_viaria/index 
 php?p=262859>. Acesso em: 25 jun. 2021.
2 Cf.: <https://www.metropoles.com/brasil/justica/mp-denuncia-por-homicidio-motorista-que-atropelou-ciclis 
 ta-marina-harkot>. Acesso em: 25 jun. 2021.

https://www.google.com/search?q=%3Chttps%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Ftransportes%2Fplano_seguranca_viaria%2Findexphp%3Fp%3D262859%3E&oq=%3Chttps%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Ftransportes%2Fplano_seguranca_viaria%2Findexphp%3Fp%3D262859%3E&aqs=chrome..69i57.1157j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%3Chttps%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fbrasil%2Fjustica%2Fmp-denuncia-por-homicidio-motorista-que-atropelou-ciclista-marina-harkot%3E&oq=%3Chttps%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fbrasil%2Fjustica%2Fmp-denuncia-por-homicidio-motorista-que-atropelou-ciclista-marina-harkot%3E&aqs=chrome..69i57.1716j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


seletivo com a banca composta de membros externos ao Cebrap, especialistas 
no tema. Depois de selecionados, participaram, em seis meses de programa, 
de treinamento em métodos e técnicas de pesquisa e de reuniões de orienta-
ção com pesquisadores do Cebrap. Dada a situação de pandemia de Covid-19, 
todas as atividades foram realizadas online.
 Este livro reúne os resultados dessas pesquisas em cinco capítulos mais 
esta apresentação e o texto-homenagem anteriormente citado. O primeiro tra-
balho, de Bruna Barradas Cordeiro (2021), busca compreender como a bicicleta 
foi mobilizada no debate público sobre a mobilidade urbana durante a pandemia 
de Covid-19 em duas cidades brasileiras: Curitiba (PR) e Recife (PE). A partir de 
análise de conteúdo de jornais com técnicas quantitativas e qualitativas, a auto-
ra elabora categorias que nos ajudam a entender como, onde, por quê, quando, 
quanto e por quem a bicicleta foi mobilizada no debate público no período estu-
dado, que vai de 11 de março a 24 de novembro de 2020.
 As duas cidades analisadas por Cordeiro (2021) foram escolhidas com base 
na consolidação de suas políticas públicas para a mobilidade por bicicleta: Curi-
tiba tem um histórico mais antigo de investimentos nessa área e Recife, mais 
recente. A hipótese inicial do trabalho era que cidades com políticas públicas 
mais consolidadas teriam mais facilidade em incorporar a bicicleta como solu-
ção para a mobilidade urbana em período de crise. Os resultados mostram que 
a bicicleta foi articulada de diversas formas durante a pandemia, como instru-
mento de trabalho, de redução de desigualdades sociais, de mobilidade urbana 
e de lazer, e que a consolidação das políticas públicas cicloviárias nesses casos 
foi importante para entender as diferenças de abordagem do instrumento em 
Curitiba e em Recife.
 O segundo capítulo traz os resultados da pesquisa de Eduardo Altheman 
(2021), que abordou as noções de empreendedorismo de si entre entregadores 
ciclistas de aplicativo na cidade de São Paulo. Com uma pesquisa qualitativa ba-
seada em entrevistas em profundidade e em etnografia digital, o autor abordou 
diversas dimensões do empreendedorismo de si, como concorrência, respon-
sabilização individual de riscos, meritocracia, performance, visões do Estado, 
entre outras.
 Algumas dimensões aparecem mais que outras nas falas dos entrevista-
dos e nos grupos pesquisados na internet. O estudo permitiu complexificar 
algumas das ideias que vinham aparecendo no debate público sobre esses tra-
balhadores ciclistas, como a forma pela qual eles se reconhecem no trabalho, 
como veem os colegas que têm o mesmo trabalho, como lidam com situações 
de acidente no trabalho, como entendem a posição de chefe ou patrão, como 
percebem a exploração e as mobilizações políticas realizadas pela “categoria”. 
A discussão realizada pelo autor leva em conta tanto a literatura internacional 
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sobre o tema, especialmente sobre o trabalho nas plataformas digitais, quanto 
a literatura nacional, que aborda a complexidade do mundo do trabalho em um 
país como o nosso.
 No terceiro capítulo, Lívia Velho Rodrigues Diniz (2021) investiga os poten-
ciais impactos da troca de outros modos do transporte escolar pela bicicleta 
na cidade de São Paulo. A autora utiliza dados da Pesquisa Origem e Destino 
do Metrô de São Paulo para identificar quais seriam os impactos na saúde, no 
meio ambiente e na economia se parte das viagens diárias à escola fosse feita 
de bicicleta. Diniz (2021) faz uma discussão sobre a viabilidade do uso da bici-
cleta para viagens de jovens e crianças à escola, trazendo exemplos de políticas 
implantadas em outros países. Com base nisso, levanta as viagens que seriam 
mais passíveis de ser trocadas por bicicleta – viagens pedaláveis.
 Os resultados são analisados por bairros da cidade (Zona OD) e nível de 
ensino, considerando Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio. No caso dos impactos econômicos, calculados para o governo e para as 
pessoas, a dimensão de classe foi adicionada, com o Critério Brasil. Os resul-
tados mais gerais mostram que ao menos 8% do nível de atividade física reco-
mendado pela OMS para crianças e adolescentes poderia ser atingido com o 
uso da bicicleta como meio de transporte para ir à escola uma vez por semana. 
Além disso, 13 toneladas de CO2 e 74 g de MP poderiam deixar de ser emiti-
dos diariamente com a troca por bicicleta para as viagens escolares pedaláveis 
e até 37% da renda familiar das classes D e E poderiam ser economizadas.
 O quarto texto, de Flavio Soares de Freitas (2021), busca responder à ques-
tão: a infraestrutura cicloviária ajuda a reduzir mortes no trânsito para todas as 
pessoas usuárias da via? O autor analisa o caso das vias arteriais da cidade de 
São Paulo, comparando o momento anterior à implantação da infraestrutura ao 
posterior. Para isso, faz uma discussão sobre segurança viária e infraestrutura.
 Após revisão da literatura sobre o tema, o autor escolheu utilizar o método 
Diferença em Diferenças (DD), muito usado em pesquisas de impacto de polí-
ticas públicas, e, com base nesse método, concluiu que a redução de mortes 
e ocorrências nas vias arteriais da cidade no período de 2014 a 2016 não pode 
ser atribuída especificamente à construção de ciclovias e ciclofaixas, isso por-
que diversas intervenções foram realizadas nessas vias e na cidade como um 
todo no período. Com base nos resultados, o autor discute a necessidade da 
aplicação desse tipo de análise para as demais vias da cidade, para que se pos-
sa avançar na elaboração de políticas públicas de segurança viária, entendendo 
seus impactos específicos.
 Por fim, o último capítulo traz os resultados da pesquisa de Pedro Paulo 
Machado Bastos (2021), que analisou como os jornais narraram a mobilidade 
por bicicleta na década que vai de 2010 a 2019 em duas cidades, São Paulo e 
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Rio de Janeiro. Utilizando como fonte os jornais Folha de S.Paulo e O Globo e 
como técnica a Análise do Discurso, Bastos (2021) acompanha três dimensões 
temáticas ao longo do período: bicicleta como agenda política, bicicleta como 
fator de risco e segurança e bicicleta como estilo de vida. 
 A hipótese inicial do autor era que os jornais desempenharam um papel cru-
cial na aceitação e na legitimação da bicicleta no espaço urbano nesse período, 
e, de fato, ele encontra uma trajetória otimista em torno do modo de transporte 
em questão, mas com diferenças relevantes entre os dois casos. Além disso, 
Bastos (2021) discute seus achados levando em conta o contexto de avanço 
das políticas cicloviárias nas duas capitais e, tendo isso em vista, se pergunta 
se a bicicleta foi aceita ou tolerada pelas narrativas jornalísticas.
 A agenda de estudos sobre mobilidade por bicicleta vem avançando e se 
pluralizando em seus objetos. Novos estudos vêm surgindo associando a bici-
cleta a: questões de gênero, políticas de mobilidade ativa, pandemia, mobilida-
de elétrica, segurança viária, ciclologística, mundo do trabalho etc. O Desafio 
Mobilidade Itaú-Cebrap está sempre atento e de portas abertas para novas pro-
postas e novos olhares sobre o ciclismo urbano nas cidades brasileiras.
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Há alguns anos eu, Letícia, decidi estudar o movimento de ciclistas em São 
Paulo, os cicloativistas. Esses que Pereira e Prates (2017) denominaram “sem-
-parcela” – pessoas que “atrapalham o trânsito” e, ao mesmo tempo, afirmam 
ser parte dele. A história dos cicloativistas e do uso da bicicleta em São Paulo 
– no Brasil e no mundo – é cheia de lutas, conquistas e frustrações, mas tam-
bém de mortes. São inúmeras mortes invisíveis, especialmente de ciclistas 
que circulam pelas periferias, mas também algumas um pouco mais visíveis, 
como as que ocorreram nos “ícones” paulistanos. É também a história da luta 
de ativistas pela visibilidade dessas mortes de ciclistas. As ”gosth bikes” são 
exemplos disso, homenageiam a/o ciclista assassinada/o pela política rodovia-
rista que prioriza o trânsito motorizado, marcando o local de sua morte.
 Eu li e reli sobre várias dessas mortes. Sentia pesar e tristeza de vivermos 
numa cidade que, ao promover a velocidade e a violência no trânsito, ceifa vidas. 
Mas havia algum grau de afastamento. A dor que eu sentia era empática, diferente 
da dor sentida por quem era próximo daquelas pessoas que pagam o preço das 
nossas políticas viárias. Em 8 de novembro de 2020, esses sentimentos receberam 
um novo contorno. Ao receber a ligação da querida Carol La Terza, eu só conseguia 
dizer não. Não para a notícia da morte de Marina, não para esse trânsito, não para 
esse modelo de cidade!
 Marina Kohler Harkot foi levada jovem, tinha 28 anos, atropelada pela violência 
que ela mesma combateu durante sua vida. Mas sua trajetória não parecia ter 28 
anos. Marina tocou e se desmembrou em tantas pessoas, lugares, instituições, 
que me faz pensar na imagem de um rizoma. Uma estrutura que, ao se desenvol-
ver, vai soltando raízes que alcançam mais longe, e muito além dessa luta por cida-
des cicláveis. Ao ser convidada a trazer um texto-homenagem falando sobre essa 
mulher tão maravilhosa, não pude deixar de pensar que é algo muito maior do que 
o que somente duas mãos conseguem contar. Seria necessário muito mais mãos. 
Para expandir o olhar, ampliei o convite a Paula Freire Santoro, que foi orientadora 
de Marina no mestrado e no doutorado, para trazermos, juntas, algumas das refle-
xões que compartilhamos com ela.
 Eu, Paula, conheci Marina pela Letícia, que, além de pesquisadora do LabCi-
dade, naquele ano era monitora da minha disciplina da graduação. Em um final de 
tarde, no estúdio 2 da FAUUSP, Letícia me apresentou Marina, com ganas de fazer 
mestrado sobre mobilidade com enfoque em gênero. Eu lhe contei que os estudos 
de gênero tinham entrado na minha vida quando trabalhava no Instituto Pólis e 
circulava pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, mas que tinha pouca produção, 
que teríamos que mergulhar juntas em teorias novas, campos ainda a ser desbrava-
dos. Marina sorriu e, com o riso fácil, disse que queria mesmo ser urbanista. Já era 
socióloga, cicloativista e vinha fazendo um trabalho bonito na Ciclocidade.
 Em seu mestrado, Marina usou “a bicicleta como chave de interpretação para a 
compreensão mais ampla da relação entre as mulheres e o urbano” (Harkot, 2018, 
p. 170). Ela fez um paralelo entre a opressão enfrentada por mulheres vivendo em 



cidades que não foram pensadas e construídas para suprir suas necessidades e 
aquela vivida por pessoas que, ao usarem a bicicleta, circulam por ruas feitas para 
carros. Esses dois grupos não são os sujeitos para quem as cidades e o sistema 
de mobilidade são pensados, portanto elas precisam se adaptar e tomar decisões a 
partir dessa posição marginal.
 Para começar a tratar do debate sobre a relação entre bicicleta (seu uso e a 
política para esse modo) e gênero, trazemos duas afirmações que nos provocaram 
reflexões sobre o tema. A primeira é praticamente uma palavra de ordem: “Cons-
trua que eles [ciclistas] virão”. A segunda é creditada a Gil Peñalosa, responsável 
por criar as Ciclovías em Bogotá, e tem sido reproduzida por cicloativistas, políticos 
e planejadores urbanos interessados em fomentar políticas cicloviárias: “Se não 
há no mínimo tantas mulheres quanto homens [pedalando], então normalmente é 
porque pedalar não é suficientemente seguro. É um indicador de que você não tem 
uma infraestrutura boa o suficiente”.
 A primeira frase é uma afirmação poderosa e que já foi repetida incontáveis 
vezes, mas simplifica sobremaneira o que está por trás da política de oferta de 
infraestrutura, e não dá conta do que o sociólogo Peter Cox (2020) definiu como as 
“inequidades estruturais arraigadas de classe, raça e gênero que muitas das provi-
sões de infraestrutura negligenciam”1 (p. 20). A segunda frase busca complexificar 
a primeira, partindo da ideia de que uma infraestrutura “suficientemente” boa es-
taria diretamente ligada à segurança – sem definir a qual segurança se refere – e 
que simplesmente oferecer infraestrutura “segura” aumentaria a quantidade de 
mulheres usando bicicleta.
 Essas ideias também reverberavam em São Paulo. Em 2015, ainda com pouco 
mais de 100 km de infraestrutura cicloviária, as contagens de ciclistas davam indí-
cios de uma relação causal entre oferta de infraestrutura e o aumento do número 
de mulheres pedalando. A Eliseu de Almeida, avenida no oeste da cidade, mostrou 
crescimento de quase 1.500 % de mulheres pedalando em um período de cinco 
anos. No entanto, esses levantamentos não exploravam quais seriam os fatores 
históricos e sociais que poderiam ter influência sobre esses números, tampouco 
levantavam outras causas possíveis para um aumento na presença feminina.
 Instigadas pelo sentimento de que havia um excesso de simplificação sobre as 
razões para o fato de as mulheres usarem menos frequentemente a bicicleta, inicia-
mos em 2016 um percurso de pesquisa que continua se multiplicando. Mergulha-
mos em reflexões sobre o uso da bicicleta por mulheres e em debates sobre o que 
os dados existentes naquele momento nos mostravam. Em relação ao aumento na 
Eliseu, por exemplo, começamos a nos perguntar se seria uma migração modal – 
mulheres que usavam outro modo e passaram a usar a bicicleta – ou uma migração 
de rota – mulheres que já usavam bicicleta, mas percorriam outra rota (por exemplo, 
interna ao bairro) e passaram a usar a avenida por ser uma rota mais rápida.

1 Tradução do original em inglês: “deep-seated structural inequalities of class, race and gender that much 
 infrastructural provision overlooks”.
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 Partimos, então, da percepção da invisibilidade das mulheres na mobilidade, e 
no uso e apropriação da cidade, decorrente do urbanismo generalista. Essa forma 
de planejar tem dominado o planejamento das cidades e parte da ideia falsa de que 
todos teriam as mesmas necessidades, que se figuram em um sujeito neutro, cuja 
mobilidade se constitui pelo deslocamento entre a casa e o trabalho. Essa condi-
ção é fortemente explicada pela divisão sexual do trabalho e pela invisibilidade e 
desvalorização do trabalho reprodutivo, que se refletem em uma divisão sexual 
do espaço. Cria também binariedades – como casa e cidade, moradia e trabalho, 
trabalho reprodutivo e produtivo, esfera pessoal e esfera política. Essas dicotomias 
obscurecem as conexões intrínsecas existentes entre esses espaços. 
 Nós, e especialmente Marina em seu mestrado, sistematizamos quase tudo 
o que já tinha sido publicado sobre gênero e mobilidade por bicicleta – pesquisa 
que contribuiu para a construção de um capítulo da dissertação de Marina. Vimos 
que também no Brasil já havia algumas – ainda que poucas – autoras olhando para 
a mobilidade a partir da perspectiva de gênero. Usamos dados da pesquisa de 
Origem-Destino do Metrô, das contagens de ciclistas e da Pesquisa de Perfil de 
ciclistas em São Paulo.
 Identificamos a partir desse primeiro olhar sobre os dados disponíveis que as 
mulheres têm menor mobilidade (são mais imóveis), especialmente se olhamos 
para o uso dos modos motorizados individuais – carro e moto; são mais frequente-
mente passageiras de automóveis do que motoristas, ou usuárias de táxi; realizam 
viagens mais curtas em tempo e em distância, e circulam mais a pé e de transporte 
público; mulheres “servem passageiros” mais frequentemente do que homens, 
ou seja, fazem mais viagens para levar alguém, como crianças e idosos, às suas 
atividades. Ainda, desde 1987, há uma proporção maior de viagens femininas nos 
deslocamentos a pé e toda a série histórica da pesquisa de Origem-Destino (OD) 
do Metrô mostra uma supremacia masculina nas viagens com bicicleta.
 No momento em que iniciamos esse percurso de pesquisa, as contagens rea-
lizadas pela Ciclocidade apontavam o mesmo padrão de uma maioria esmagadora 
de homens usando bicicleta. Já havia, entretanto, uma tendência de aumento do 
número de mulheres a andar sobre as duas rodas. Em 2012, portanto anteriormen-
te à gestão Haddad, a pesquisa de mobilidade – que é a aferição da OD – mostra-
va um aumento na proporção de viagens com bicicleta realizadas por mulheres. 
As contagens realizadas sistematicamente pela Ciclocidade desde 2010 também 
reforçavam um aumento do número de mulheres pedalando já em 2015. A série 
histórica da OD mostrava uma questão comum a homens e mulheres pedalando: 
as viagens eram realizadas principalmente nas periferias. 
 A partir desse primeiro olhar, produzimos dois “filhotes”, dois textos acadê-
micos. O primeiro foi um artigo desenvolvido a convite dos organizadores de um 
dossiê especial da Revista Transporte y Territorio, e trazia a pergunta: Mulheres, 
por que não pedalam? (Lemos, Harkot e Santoro, 2017). O segundo foi um capítulo 
construído para compor a publicação organizada por pesquisadores do LabMob, 
laboratório de estudos sobre mobilidade urbana sustentável junto ao programa 
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Prourb da UFRJ (Lemos, Harkot e Santoro, 2016). Ambos trazem uma sistemati-
zação do que havíamos coletado e refletido, cada qual com um olhar particular. A 
partir disso, montamos textos voltados para levar nossas reflexões para fora da aca-
demia. Montamos um texto para a publicação Round N Around (Lemos e Harkot, 
2016), e outro para a coletânea Direito à cidade: uma visão por gênero, organizada 
pelo IBDU (Lemos, Harkot e Santoro, 2017) e para o blog observaSP (Harkot, 2015).
 Em 2016, finalmente aplicamos a pesquisa que organizamos junto ao GT Gê-
nero da Ciclocidade: Mobilidade por bicicleta e os desafios das mulheres em São 
Paulo. Havíamos (Letícia e Marina) iniciado a concepção dessa pesquisa tipo survey 
no ano anterior e seguimos coordenando-a junto com a querida Priscila Costa. A 
pesquisa foi direcionada a mulheres ciclistas e não ciclistas na cidade de São Pau-
lo, e promovemos a ampliação no território definindo uma quantidade mínima de 
entrevistas a ser realizadas em cada subprefeitura. As respostas ao questionário 
aplicado nos mostraram questões muito importantes para nossas reflexões. Entre 
as respondentes, a maternidade estava mais presente entre as mulheres que não 
usavam a bicicleta, ou seja, ciclistas mulheres eram menos frequentemente mães, 
particularmente quando se tratava de crianças pequenas.
 A aplicação dessa pesquisa nos trouxe mais insumos para refletir sobre as di-
ficuldades das mulheres, mas ainda era uma pesquisa quantitativa, realizada com 
questionário estruturado. 
 Partimos, então, para uma segunda etapa que já mirávamos desde o início da 
jornada: uma pesquisa qualitativa. Queríamos trazer as vozes das mulheres! Achá-
vamos ideal montar um estudo com grupos focais, mas as limitações de verbas nos 
restringiram a entrevistas semiestruturadas. Marina encabeçou essa etapa e entre-
vistou algumas mulheres. Essa parte da pesquisa trouxe uma enorme riqueza para 
as discussões que conduzíamos. Marina apresenta os resultados no último capítulo 
do seu mestrado, quando traz a dimensão humana da experiência da mobilidade. 
 As entrevistas trouxeram reflexões sobre alguns campos das vidas dessas mu-
lheres. Em relação à infância, foram trazidas as dimensões afetivas de aprenderem 
a pedalar ou de terem sido privadas dessa experiência, do frequente desincentivo 
ao “se arriscar” desde esse momento da vida das mulheres. Algo diretamente 
ligado à socialização feminina e à domesticidade. Nesse sentido, trazem a impor-
tância do incentivo ou desincentivo das famílias para encarar a bicicleta como algo 
possível para elas. Ainda, o aprendizado de pedalar aparecia muitas vezes ligado ao 
uso do espaço público, de jogos nas ruas, que são espaços mais frequentemente 
usados por meninos do que por meninas. 
 Em relação à rede de socialização, as mulheres indicaram que ter uma rede de 
apoio pode ajudá-las a começar a pedalar e a mantê-las pedalando. Ainda, ter refe-
rências femininas no uso da bicicleta também se mostrou importante como inspira-
ção e trazendo a percepção de que pedalar é, também, “coisa de mulher”. Também 
em relação ao imaginário, algumas mulheres indicaram que não percebiam o uso da 
bicicleta necessariamente como um esporte, mas com certeza um meio de quebrar 
barreiras.
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 Já em relação ao trabalho reprodutivo, barreiras como dificuldade na logística 
do cotidiano – muito ligado à necessidade de garantir a mobilidade dos filhos – e 
de falta de segurança apareceram nas falas como questões que as afastam da bici-
cleta. Uma mulher indicou que se percebia como mais vulnerável do que homens 
a assalto, assédio e estupro. Já o uso da bicicleta para realizar as compras não se 
mostrou um problema para elas. De modo geral, essas entrevistas mostraram que 
para olhar para gênero e mobilidade as subjetividades importam! Assim como as 
dinâmicas familiares, o ambiente construído e a sensação de segurança (ou da sua 
falta). Também mostraram que é necessário considerar as trajetórias de vida para 
entender onde está a barreira cultural. As entrevistadas percebem a infraestrutura 
como importante para o primeiro “click”, mas as relações sociais, estímulo e a rede 
(família e amigos) são centrais na compreensão de que é possível também para as 
mulheres usar a bicicleta.
 O material levantado, quantitativo e qualitativo, mostrou que a escolha do modo 
de transporte depende de atributos do ambiente construído, das condições de 
acessibilidade, conforto ambiental, atratividade de usos, permeabilidade em relação 
ao tecido urbano, entre outras questões (Andrade et al., 2017, p. 6). Ressaltou, tam-
bém, a importância de avançar para a integração entre políticas. Particularmente as 
políticas de segurança pública devem ser integradas e pensadas como parte das 
políticas cicloviárias para encorajar o uso da bicicleta. Ainda, as reflexões trouxe-
ram contribuições para o debate em curso, reforçando a ampliação do conceito de 
mobilidade urbana para além do deslocamento ou transporte de pessoas, bens ou 
informações, mas compreendida como uma experiência urbana. Experiência que 
inclui outras tantas dimensões que podem ter significados específicos para quem 
vive e usa a cidade ao se deslocar, como cultura, conhecimento do trajeto, experi-
ência prévia, constância na utilização de um determinado modo, conhecimento da 
operação do modo (Harkot, 2018).
 Tornou-se evidente a necessidade de uma abordagem de gênero para com-
preender a cidade e a mobilidade, exigindo uma nova metodologia de análise com 
foco na experiência da mobilidade. Foram Matheus Humberto Andrade, amigo de 
Marina, e Mariana Giannotti, amiga de Paula, que nos provocaram a ampliar as 
discussões sobre essas ideias para o caminhar. Partindo do conceito de caminha-
bilidade, investigavam a relação dos índices de qualidade do ambiente construído 
com o comportamento do pedestre, observando a relação entre a qualidade espa-
cial e as características dos deslocamentos a pé. Nós nos perguntávamos: a maior 
qualidade das calçadas e de seu entorno coincide com uma maior densidade de uso 
desses espaços pelo pedestre? E, se a experiência do caminhar está relacionada 
com o papel social desempenhado pelo gênero, a qualidade do ambiente construí-
do incentiva igualmente mulheres e homens a caminhar? Certas de que a resposta 
era negativa, pois a percepção do espaço também seria diferente, colaboramos na 
análise dos pesos atribuídos ao Índice de Atratividade, que foram então diferentes 
para mulheres e homens (Giannotti et al., 2017).
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 Logo fomos descobertas pela profa. Vânia Ceccato, que, procurando interlocu-
tores no Brasil para uma pesquisa internacional, cruzou com nossas publicações e 
nos convidou para coordenar, em São Paulo, a pesquisa sobre a segurança na mo-
bilidade dos estudantes com enfoque em gênero em 2018. A aplicação de questio-
nários on-line obteve cerca de 557 respostas, e mostrou que, enquanto a violência 
patrimonial atinge tanto homens quanto mulheres, a violência de gênero restringe 
a mobilidade das mulheres e, portanto, a sua liberdade. Às mulheres são impostas 
escolhas que são opressoras: evitar certos pontos de ônibus/linhas, não utilizar o 
transporte em certos horários, pensar na roupa a vestir e, até mesmo, onde se 
sentar dentro do ônibus. A pesquisa mostrou também que, além de gênero, a loca-
lização da instituição e a cor/raça autodeclarada também influenciam na ocorrência 
e na frequência da violência vivenciada. Mulheres negras, pardas e indígenas que 
frequentam instituições consideradas “periféricas” se mostraram mais frequente-
mente vítimas de crime de assédio sexual: 81,3% delas foram vítimas, enquanto 
entre as brancas das mesmas instituições a proporção foi menor, 55,6% (Santoro e 
Harkot, 2020; Santoro et al., 2020; Harkot, 2019).
 Os dados coletados também indicam uma diferenciação dos tipos de violência 
e o local onde ocorrem. Nos espaços que podemos denominar “restritos” (dentro 
do ônibus, metrô ou trem), são realizadas violências que envolvem o contato físico 
e toques no corpo – como ser apalpada ou tocada –, ou, ainda, episódios de exibi-
cionismo. Já nos espaços “abertos” (plataforma de embarque/ponto de ônibus ou 
no caminho) a violência ocorre “à distância”, envolvendo assobios, cantadas e/ou 
comentários não solicitados. Entre aquelas que sofreram violência, os índices de 
denúncia são mínimos: apenas 13% das mulheres e nenhum homem fizeram a de-
núncia do assédio ou abuso sexual sofrido (Santoro e Harkot, 2020; Santoro et al., 
2020; Harkot, 2019). E foi apresentando essa pesquisa na Cidade do México que 
Marina entrou em contato com Paola Soto Villagrán e Paula Jirón, e nosso artigo foi 
aceito para publicação em espanhol, atualmente em fase de revisão.
 A finalização do mestrado, a pesquisa sobre segurança, os debates com co-
legas da pós, os cursos ministrados em torno da pesquisa “Cidade, gênero e in-
terseccionalidades” alçaram o olhar de Marina para trabalhar o tema do “medo”. 
Questão feminina, que moldava o comportamento das mulheres na cidade. 
Com subjetividades que constroem cidades que ainda antes da pandemia já encer-
ravam moradores em casas, condomínios, ou até bairros inteiros murados que su-
postamente nos protegem dos perigos do “lado de fora”. Imagem construída pela 
sensação de insegurança, que pode ou não estar baseada em dados de vitimização. 
O urbanismo feminista, a cidade cuidadora poderiam ser uma frente de investiga-
ção. Mas Marina expande seu olhar para procurar observar e compreender grupos 
que se restringem a circular por territórios construídos por subjetividades que pro-
curam evitar violências éticas que incidem sobre certos corpos. Grupos que não 
são reconhecidos em determinados espaços dominados pelo perfil étnico-racial 
branco, por exemplo. Mas queria também compreender quando e por que são 
autossegregados, em territórios onde há um reconhecimento mútuo, de união e 
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aliança, que vai construir uma possibilidade de humanização – por exemplo, não 
exigindo que o comportamento e as vestes sejam moldados para que a pessoa 
circule no espaço –, de desenvolvimento de uma cultura, de línguas, de modos de 
morar, entre outros aspectos que invertem a leitura, a partir dessas territorialidades, 
de uma condição desumana e precária como condição estimulante e transformado-
ra. Essa outra entrada a levou a pensar não apenas o medo, mas os prazeres que 
levam à produção de territórios. Queria trabalhar na tese, então, a hipótese de que 
muitos territórios são produzidos a partir de subjetividades.
 Ironicamente, o debate público sobre sua morte deu-se em torno de seu com-
portamento, e da expectativa em torno de seu papel de gênero. Perguntavam se 
ela estava dentro ou fora da ciclovia, a motivação de ter saído à noite. Mas Marina 
estava onde devia estar e escolheu seu caminho, da mesma forma que as mulhe-
res escolhem, muitas vezes pautadas pelo medo, mas também pelos prazeres, 
inclusive o de poder circular afrontando os papéis de gênero que a sociedade espe-
rava que ela desempenhasse.

Em síntese
Há mais de uma década São Paulo vem passando por uma transformação intensa 
no sentido de promover políticas cicloviárias. Desde a inauguração – ou reinaugu-
ração – de bicicletários junto às estações de trem da CPTM, iniciada em 2007 e 
primeira política sistemática ligada à bicicleta, até a institucionalização espacial da 
política cicloviária (Lemos, 2021), um longo percurso foi percorrido no sentido de 
oferece aos ciclistas a sua “parcela” da cidade (Pereira e Prates, 2017). A bicicleta 
foi trazida para o centro do debate público, tornou-se parte da polarização política 
na qual a sociedade brasileira adentrou, e as políticas que buscavam promover o 
uso desse modo para uso cotidiano foram amplamente questionadas, mas também 
defendidas com muita garra.
 Há, entretanto, um longo caminho ainda a ser percorrido no sentido de pro-
mover a mobilidade ativa nas cidades de modo a incluir grupos sub-representados 
na nossa sociedade - entre eles as mulheres, mas também crianças, idosos, e 
qualquer pessoa que não se enquadre nas características ou apresente as mesmas 
condições do “sujeito neutro” para o qual as políticas públicas são moldadas. A 
infraestrutura para circulação de bicicletas – ciclovias e ciclofaixas – em si não é 
suficiente para avançar nesse sentido. É necessário olhar onde e como está sendo 
implantada essa infraestrutura, desde a escala macro (qual região, qual bairro) até 
a escala micro (onde na via), assim como o percurso desenhado. Devem ser con-
sideradas particularmente as dimensões de segurança pública, escolhendo rotas 
por ruas iluminadas, com atividade comercial que funcione no período noturno e 
sem pontos cegos. É urgente incentivar de fato a intermodalidade, oferecendo bici-
cletários com horários de funcionamento e capacidade adequada, instalados junto 
a estações e equipamentos públicos. Precisamos também resgatar as ruas como 
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local de socialização, e, para isso, são necessárias as zonas de tráfego acalmado 
criadas por meio de readequação física das vias. Além disso, políticas de educação 
e comunicação, com incentivo ao uso da bicicleta desde a infância e campanhas 
de comunicação precisam apresentar um olhar ampliado sobre quem pode usar a 
bicicleta. Se quisermos mudar o cenário da mobilidade urbana, precisamos pensar 
para além de soluções simplistas.
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Apresentação
O objetivo deste capítulo é investigar como a bicicleta é mo-
bilizada no debate público sobre mobilidade urbana durante 
a pandemia de Covid-19, nas cidades brasileiras de Curitiba 
(Paraná) e Recife (Pernambuco). O surgimento do novo coro-
navírus nos últimos meses de 2019, e a declaração de pande-
mia mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 
março de 2020, abriu um novo cenário de debates sobre o 
papel da mobilidade urbana ativa no controle da proliferação 
do vírus e na manutenção da saúde pública da população. Para 
cumprir tal objetivo, realizou-se uma análise de conteúdo de 
96 notícias sobre o tema, publicadas em ambas as cidades 
entre março e novembro de 2019, com auxílio dos progra-
mas Iramuteq e Atlas.ti . Os principais resultados apontam 
que a bicicleta , mais do que uma solução para mobilidade 
urbana em período de crise sanitária - quando aglomerações 
e transportes coletivos de massa são considerados espaços 
de risco, é mobilizada também como ferramenta de trabalho 
dos cicloentregadores por aplicativos, que realizam serviços 
de delivery de comidas e outros suprimentos para a população 
em geral. Além disso, a bicicleta é articulada como ferramenta 
que contribui para redução da desigualdade social, e como ve-
ículo de democratização da informação, em áreas onde outros 
tipos de veículos não conseguem acessar.

“As informações e 
análises contidas no 
presente artigo são de 
responsabilidade da 
própria autora e não 
refletem posições e 
opiniões institucionais 
ou de membros do 
Cebrap ou do Itaú 
Unibanco.”
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1. Introdução
Este artigo busca investigar como a bicicleta é mobilizada no debate público so-
bre mobilidade urbana durante a pandemia de Covid-19 nas cidades brasileiras de 
Curitiba, capital do estado do Paraná, e Recife, capital de Pernambuco. A mobilida-
de urbana, muito mais do que o simples deslocamento humano entre um ponto 
e outro nas cidades, sob a ótica dos transportes, é compreendida pelas teorias 
mais recentes de forma mais abrangente, sendo considerada enquanto movimento 
socialmente produzido e articulado, que envolve espaços e práticas dotadas de 
significados pelos sujeitos móveis (LÉVY, 2001; SHELLER e URRY, 2006; JIRÓN e 
ITURRA, 2011).
 Essa perspectiva sobre a mobilidade permite ampliar o horizonte de possibilida-
des e soluções relacionadas ao movimento nas cidades, trazendo para o centro do 
debate a importância das mobilidades ativas e a superação do paradigma rodoviaris-
ta, influenciador das grandes infraestruturas urbanas de transporte, que priorizam a 
construção e a manutenção de espaços para circulação de carros (ANDRADE et al., 
2016; KING e KRIZEK, 2020). 
 O fracasso desse modelo de mobilidade é constatado em diferentes lugares do 
mundo, com o aumento dos engarrafamentos e do tempo despendido nos desloca-
mentos cotidianos, que afetam a saúde física e mental das pessoas e atestam sua 
insustentabilidade (ANDRADE et al., 2016). Esse cenário abre caminho para as bici-
cletas como uma alternativa de mobilidade ativa e sustentável, que pode contribuir 
para o planejamento urbano e para as políticas públicas de mobilidade nas cidades.
 O surgimento do novo coronavírus nos últimos meses de 2019 e a declaração 
de pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 
2020, abriram um novo cenário de debates sobre o papel da mobilidade urbana 
ativa no controle da proliferação do vírus e na manutenção da saúde pública da 
população. Atualmente, considerando os dados mundiais, são mais de 134 milhões 
de casos confirmados da doença e 2.918.752 registros de morte1. As medidas de 
controle da expansão do vírus incluem indicações de isolamento social, teletraba-
lho, uso de máscaras e até mesmo lockdown nos países ou cidades onde as taxas 
de infecção chegaram a patamares elevados.
 Nessas circunstâncias, a redução nas operações de viagens por transporte pú-
blico coletivo nas cidades é consequência esperada desse novo momento (LIMA et 
al., 2020; SCHWEDHELM, A. et al., 2020) e pode abrir oportunidade para que outros 
modos de mobilidade, como as caminhadas e os deslocamentos por bicicleta, ga-
nhem mais espaço (DE VOS, 2020). Algumas notícias, como “Bicicletas têm papel 
crucial na resiliência das cidades durante crise da Covid-19” (SCHWEDHELM, A. et 
al., 2020), “Bicicleta como alternativa de mobilidade nas cidades durante e após a 
pandemia” (GOURA, 2020) e “Ciclovias mais largas e sem zigue-zagues podem ser 

1 Os dados são referentes ao dia 11 de abril de 2021 e podem ser acessados pelo link:
 <https://covid19.who.int/>.

https://www.google.com/search?q=%3Chttps%3A%2F%2Fcovid19.who.int%2F%3E&oq=%3Chttps%3A%2F%2Fcovid19.who.int%2F%3E&aqs=chrome..69i57j0i10i22i30j5i22i30i44l6.2405j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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legado da pandemia” (BALAGO, 2020), mostram o incentivo ao uso de bicicletas 
como alternativa para a mobilidade urbana durante a pandemia. Os argumentos 
em prol dessas medidas defendem a vantagem do deslocamento individual mais 
distanciado (em comparação com os transportes de massa, como ônibus, trens e 
metrôs), melhorias na saúde física e mental dos cidadãos e até mesmo impactos 
de longo prazo para incorporação mais efetiva da bicicleta no planejamento urbano 
das cidades pós-pandemia.
 Entre as cidades citadas que estão executando esse tipo de ação estão São 
Paulo, Bogotá, Berlim, Cidade do México, entre outras. Entretanto, algumas ou-
tras notícias não demonstram tanto otimismo em relação à bicicleta como meio 
de transporte em contexto pandêmico, e afirmam que os “ciclistas devem evitar 
sair para pedalar durante o isolamento social” (RODRIGUES, 2020) e que “corrida 
e ciclismo exigem até 20 metros entre as pessoas mesmo ao ar livre” (SIMÕES, 
2020). Dessa forma, é visível que o tema apresenta dissenso no debate público, e 
o veredito final sobre essa controvérsia ainda está longe de ser alcançado.
 Com base nesse contexto de inúmeros argumentos dissonantes no panorama 
pandêmico mundial, aliado à relevância da gestão local da saúde e do controle di-
ferenciado de mobilidade em cada região, acrescido da importância das trajetórias 
de cada cidade em relação ao acionamento da bicicleta em suas ações públicas 
de mobilidade, o presente artigo tem como objetivo principal: compreender como 
a bicicleta é mobilizada no debate público e como se articula com as cidades, sua 
gestão, e com a mobilidade urbana, durante a pandemia de Covid-19, a partir da ob-
servação dos casos de Curitiba (Paraná) e Recife (Pernambuco). E os seguintes ob-
jetivos específicos: 1) Identificar quem são os agentes (pessoas, organizações ou 
instituições) envolvidos nesse debate; 2) Entender quais são as principais temáticas 
suscitadas em relação às bicicletas dentro do contexto de pandemia; 3) Delimitar 
quando as ações ou temáticas relacionadas à bicicleta são articuladas nos jornais; e 
4) Identificar as semelhanças e diferenças na forma como a bicicleta é mobilizada 
no debate público dos jornais de cada cidade.
 Para cumprir tais objetivos, buscou-se identificar as dimensões relevantes para 
compreender o debate público em relação à bicicleta, partindo da hipótese teórica 
de que as cidades com políticas públicas mais consolidadas em relação a esse 
modo podem ter mais facilidade para incorporá-lo como solução para mobilidade 
urbana em período de crise. Dessa forma, o recorte espacial de Recife e Curitiba 
baseia-se no critério de cidades com trajetórias diferentes, uma mais recente e a 
outra mais consolidada, respectivamente, de políticas públicas cicloviárias. Os crité-
rios de delimitação da pesquisa serão explicitados na seção de metodologia desta 
seção, que também apresenta a justificativa da análise de conteúdo como método 
para a investigação das notícias coletadas.
 A segunda (2) seção apresenta uma revisão da literatura sobre o tema, que 
aborda os principais eixos de pesquisa encontrados sobre o fenômeno analisado, 
que consistem em: uma literatura pré-pandemia, que oferece o contexto sócio-his-
tórico das políticas públicas de mobilidade por bicicleta nas cidades estudadas, bem 
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como alguns estudos mais recentes, que já incorporam a pandemia nas discussões 
sobre bicicleta e mobilidade. A terceira (3) seção detalha a metodologia proposta 
para responder à pergunta de pesquisa, e a quarta (4) aborda os resultados preli-
minares da presente investigação, divididos entre os achados para Recife (4.1) e 
Curitiba (4.2). A quinta e última seção (5) traz uma discussão mais comparativa dos 
resultados, e apresenta as considerações finais da investigação.

2. Revisão da literatura: o que se discute 
sobre bicicleta, políticas públicas, debate 
público e pandemia?
Os estudos sobre políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana por bicicleta 
buscam entender quando e como a bicicleta é articulada nas agendas públicas das 
cidades, quem são agentes relacionados a esse fenômeno e qual o impacto dessas 
medidas públicas no uso efetivo da bicicleta e na segurança dos ciclistas (CALLIL e 
PEREIRA, 2018; ROSIN, 2018). Para cumprir o objetivo de compreender o debate 
público e as principais temáticas, publicadas em jornais, que mobilizam a bicicleta 
dentro do contexto de gestão das cidades, bem como delinear o panorama da dis-
cussão existente sobre a situação pandêmica, uma revisão da literatura científica 
apontou para dois eixos principais de autores que discutem o tema: o primeiro se 
refere aos estudos sobre a construção de políticas públicas locais para a bicicleta, 
em geral comparativos, e referentes ao período pré-pandemia (CALLIL e PEREIRA, 
2018; ROSIN, 2018; TORRES, 2019); e o segundo agrega os estudos que buscam 
associar o transporte público em geral, e a bicicleta em específico, ao contexto 
de pandemia de Covid-19 (CHAI et al., 2020; DE VOS, 2020; TEIXEIRA e LOPES, 
2020). 
 Callil e Pereira (2018) examinam comparativamente os casos de Nova York, 
Cidade do México e São Paulo, e concluem que, apesar das diferentes políticas ci-
cloviárias observadas, há uma influência positiva de sua implantação em relação ao 
aumento no número de ciclistas, bem como na diminuição do número de mortes e 
acidentes com ciclistas nas três cidades. Os autores fecham o estudo observando 
que todas as cidades analisadas passaram por uma intensificação de suas políticas 
cicloviárias de mobilidade urbana, e apresentaram algum tipo de continuidade des-
sas políticas na transição entre diferentes gestões municipais.
 Rosin (2018) investiga as cidades de Bogotá, Buenos Aires e São Paulo, e en-
contra como resultado que, para todas elas, a conquista das agendas cicloviárias 
vem depois de um período de intensa transformação nas políticas públicas de 
transporte em geral, que permitiu o surgimento de organizações e novas coalizões 
defensoras da ciclomobilidade urbana. O trabalho do autor demonstra que o pro-
cesso de construção dessas novas agendas nas cidades pode ser influenciado por 
diferentes fatores, principalmente aqueles relacionados às questões contextuais e 
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simbólicas que impactam as forças que os atores conseguem agregar em cada um 
dos momentos políticos. Contudo, sinaliza que os cenários de participação popular 
na construção das agendas de mobilidade cicloviária estão longe de ser experiên-
cias emblemáticas efetivas em todos os casos estudados.
 Torres (2019) realiza uma revisão sistemática das políticas públicas para bicicle-
ta nas cidades de Fortaleza e Rio de Janeiro. Apesar de focar os principais aconteci-
mentos entre os anos de 2013 e 2016, a autora reconstrói as trajetórias anteriores 
dessas políticas em ambas as cidades, apontando que os primeiros avanços na 
infraestrutura cicloviária na cidade do Rio de Janeiro ocorreram em 1991, em decor-
rência das preparações para a Conferência das Nações Unidas Eco-92. Já para a ci-
dade de Fortaleza, a autora aponta a década de 90 como período de referência que 
abrigou a construção dos primeiros quilômetros de ciclovia na cidade. Ainda para 
esta cidade, a autora estabelece o Plano Diretor Cicloviário, em 1981, como marco 
para o estabelecimento de diretrizes para implantação de ciclovias no curto prazo. 
Entretanto, o fortalecimento dos debates públicos sobre o tema na capital cearense 
só aconteceu a partir de 2007, com as ações do grupo Massa Crítica, que levaram 
ao surgimento da Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza (Ciclovida), no ano 
de 2013 (TORRES, 2019).
 A autora conclui que houve um progresso das políticas de mobilidade por bi-
cicleta nas duas cidades, que construíram seus planos de mobilidade de acordo 
com as orientações da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E salienta que, no 
período de análise (entre 2013 e 2016): “as duas cidades instituíram dispositivos 
legais (leis, decretos e afins), infraestrutura (malha cicloviária) e também criaram ou 
expandiram seus sistemas de bicicletas compartilhadas (bikesharing), além de ou-
tras ações pontuais que promoveram o uso da bicicleta como meio de transporte” 
(TORRES, 2019, p. 115). Por fim, a autora conclui que o governo municipal de For-
taleza estabeleceu um planejamento mais consistente e organizado do que o Rio 
de Janeiro, destacando-se pelas iniciativas em prol do deslocamento intermodal.
 Dessa forma, este eixo busca sintetizar os estudos que tratam das políticas pú-
blicas de mobilidade urbana por bicicleta em grandes cidades brasileiras. Longe de 
esgotar tudo o que foi produzido sobre esse tema no Brasil, o intuito é compreen-
der a diversidade das trajetórias que a bicicleta apresenta nas ações voltadas para 
a mobilidade local, e a importância de identificar os agentes envolvidos, as janelas 
de oportunidade, os impactos efetivos nos planos de mobilidade e na prática dos 
deslocamentos nas cidades. Sendo assim, esses trabalhos permitem compreender 
como a bicicleta é inserida nas ações e políticas de mobilidade e gestão urbanas 
em diferentes contextos, sinalizando para uma gama de caminhos possíveis para 
as ações públicas em cada região. Entretanto, essas investigações são anteriores à 
instauração do contexto de pandemia de Covid-19, e não levam em consideração a 
mudança estrutural na mobilidade urbana que vem sendo enfrentada desde então, 
principalmente nas grandes cidades.
 O seguinte grupo de autores buscou, em um conjunto de publicações mais 
recentes, refletir e analisar como a bicicleta é acionada, de forma real ou potencial, 
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durante a pandemia mundial de coronavírus. Dentre eles, há os que realizam uma 
discussão da mobilidade em geral, e suas transformações potenciais e concretas 
(DE VOS et al., 2020; LIMA et al., 2020), e aqueles que focam mais especificamen-
te o papel da bicicleta dentro desse mesmo contexto de crise sanitária (CHAI et al., 
2020; TEIXEIRA e LOPES, 2020).
 Entre os autores do primeiro grupo, De Vos (2020) confirma os impactos das 
medidas de distanciamento e isolamento social nos padrões cotidianos de viagem, 
e apresenta as caminhadas e o uso de bicicletas como alternativas viáveis tanto 
para fins de deslocamento, quanto para contribuir para a saúde e o bem-estar dos 
cidadãos. O autor não realiza um estudo empírico com recorte espacial específico, 
mas aponta para, em um contexto de redução dos serviços de transporte público, 
a consequente diminuição da acessibilidade para pessoas que não possuem auto-
móvel, além do aumento dos níveis de estresse e depressão decorrentes do iso-
lamento social. Diante desse contexto, há a possibilidade de redução da demanda 
por transporte motorizado e, dessa forma, uma diminuição dos acidentes de carro, 
o que pode criar um ambiente de trânsito mais seguro para pedestres e ciclistas 
(DE VOS, 2020). Lima et al. (2020) também chamam atenção para a necessidade 
de políticas públicas voltadas aos operadores de transporte coletivo, principalmente 
para que se recuperem no período pós-pandemia, confirmando que esse tipo de 
transporte foi duramente prejudicado neste período de crise, em que as aglomera-
ções são sinônimo de potencial infecção e risco à saúde pública.
 O grupo de pesquisadores que aborda o uso das bicicletas, de forma mais es-
pecífica, no contexto da pandemia utiliza dados de bikesharing para compreender 
os comportamentos de mobilidade dos indivíduos. Chai et al. (2020) investigam o 
impacto da pandemia no comportamento dos moradores em Pequim, China, com-
parando dados de uso oriundos dos sistemas de bikesharing com as taxas de infec-
ção, para medir o espraiamento do vírus na cidade. Seus resultados sugerem que 
as atividades produtivas dos residentes foram altamente afetadas pela Covid-19, 
refletindo-se na redução drástica no volume de uso de bicicletas compartilhadas, 
que caiu aproximadamente 40% quando comparado ao mesmo período de 2019. 
A partir desses resultados, os autores concluem que as medidas de controle tive-
ram eficácia na contenção da disseminação do coronavírus durante o período de 
isolamento em Pequim.
 Teixeira e Lopes (2020) relacionam dados de bikesharing com os sistemas de 
metrô em Nova York, e afirmam que o sistema de compartilhamento de bicicletas 
tem se mostrado mais resiliente do que o metrô durante a pandemia de Covid-19, 
já que teve uma queda muito menos significativa no número de passageiros e um 
aumento na duração média de viagens (de 13 para 19 minutos) nesse período. Os 
autores concluem que o sistema de bicicletas compartilhadas pode fortalecer a 
resiliência dos sistemas de transporte urbanos diante de eventos disruptivos, bem 
como pode oferecer suporte para transição a uma sociedade pós-coronavírus.
 Esta revisão nos mostra que os trabalhos já realizados sobre políticas públi-
cas relacionadas à bicicleta, apesar de importantes, são anteriores à pandemia de 



32   Desafio Mobilidade 4

Covid-19, e aqueles que são mais específicos sobre o tema, e abordam ações ou 
hipóteses sobre a bicicleta no contexto pandêmico, além de incipientes, dedicam-
-se a compreender e relacionar dados de uso de bikesharing, ou a prever de forma 
generalista o futuro da mobilidade nas cidades durante e após a pandemia. Diante 
desse contexto, o presente artigo busca avançar na compreensão sobre como a 
bicicleta é acionada durante a pandemia do novo coronavírus, por meio dos debates 
públicos veiculados em jornais, e relacionando-a com o contexto das ações públicas 
de gestão local da mobilidade urbana.
 Considerando o direcionamento da literatura e dos debates de jornal em relação 
à incerteza que reina sobre o futuro da mobilidade urbana nas cidades, e o papel 
dos transportes ativos, com foco na bicicleta, no futuro pós-pandemia, o presente 
artigo se debruça sobre a hipótese de que cidades com políticas públicas mais só-
lidas – antigas e traduzidas em ações urbanas efetivas – podem ter mais facilidade 
de mobilizar no debate público a bicicleta como modo de transporte para enfrenta-
mento da crise sanitária.
 Essa hipótese é construída a partir do entendimento de que políticas públicas 
mais consolidadas podem estabelecer um cenário de maior aceitação da bicicleta 
como meio de transporte, com mais pessoas mobilizadas em torno dessa questão, 
e, consequentemente, criar um contexto de facilitação do uso da bicicleta nesse 
momento de crise, que pode se refletir no debate público expresso nas mídias 
jornalísticas. Além disso, a pandemia pode ser encarada também como uma janela 
de oportunidade para a mobilização pública da bicicleta enquanto modo de trans-
porte individual, ou seja, que não causa aglomeração, e que, além de tudo, pode 
promover o bem-estar e saúde dos cidadãos. Esta literatura também traz algumas 
dimensões de análise que serão exploradas na próxima seção deste capítulo.

3. Metodologia
A delimitação do recorte espacial da pesquisa em Recife e Curitiba partiu da hipó-
tese de que as cidades com políticas de mobilidade por bicicleta mais antigas e só-
lidas têm, potencialmente, mais facilidade para articular a bicicleta em suas ações 
relacionadas à gestão das cidades e à mobilidade urbana em tempos de crise. Em 
contraposição a isso, as cidades com políticas mais recentes e menos estabeleci-
das teriam menor potencial de acionar a bicicleta no debate público, como solução 
na pandemia. A fim de realizar a seleção das cidades a partir dos critérios supra-
citados, levantaram-se, de forma sistemática, produções acadêmicas brasileiras 
sobre políticas públicas de mobilidade em diferentes cidades, o que resultou em 
dezessete cidades abordadas em produções científicas, e possíveis para a presen-
te investigação. A Imagem 1 mostra o processo de filtragem do material científico 
para seleção das cidades. 
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Imagem 1 • Filtragem da literatura científica para definição das ci-
dades

 
 Em seguida, dois critérios foram aplicados para a realização do recorte espacial: 
primeiro, as pesquisas cujos conteúdos não evidenciaram a trajetória histórica das 
políticas foram excluídos das possibilidades de análise, o que resultou em onze ci-
dades restantes; e, em segundo lugar, os trabalhos que não falavam sobre capitais 
foram eliminados, buscando delimitar a investigação ao acionamento da bicicleta 
no debate público relacionado ao contexto das grandes cidades. Por fim, nove ci-
dades apresentaram pesquisas consistentes, com abordagens históricas de suas 
políticas públicas para bicicletas. Foram elas: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A linha do tempo abaixo sintetiza as informações 
encontradas na literatura.

Imagem 2 • Linha do tempo das políticas públicas para bicicleta

Fonte: Elaboração própria.

FASE 1: BUSCA SISTEMÁTICA

Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília/DF, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Ijuí, Maceió, 
Manaus, Marília, Pelotas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo

FASE 2: PESQUISA COM TRAJETÓRIAS HISTÓRICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Belo Horizonte, Brasília/DF, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Pelotas, Porto Alegre, Recife, 
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo

FASE 3: GRANDES CIDADES

Belo Horizonte, Brasília/DF, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, 
Rio de Janeiro, São Paulo

Fonte: Elaboração própria.
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 Dessa forma, Curitiba aparece como a cidade com as políticas públicas mais 
sólidas em relação à bicicleta, de acordo com as narrativas acadêmicas sobre o 
tema, e Recife aparece como a cidade com as políticas públicas mais recentes. Me-
deiros (2012), ao analisar o caso de Curitiba, evidencia que já em 1976 o Instituto de 
Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) estudava a implantação de 
pistas para bicicleta na cidade. Já as políticas de mobilidade por bicicleta na cidade 
de Recife são discutidas por Béhar (2014), que aponta o ano de 2011 como o mar-
co referente ao Plano de Mobilidade do Recife, que prevê a implantação de faixas 
exclusivas para o transporte coletivo e para as bicicletas.
 Propõe-se neste trabalho a comparação entre as cidades de Curitiba e Recife, a 
fim de compreender como a bicicleta é mobilizada no debate público de jornal em 
cada uma delas, buscando evidenciar também as semelhanças e diferenças que 
as distintas trajetórias de ações e temáticas relacionadas à bicicleta em cada lugar 
podem suscitar em relação a sua articulação durante a pandemia de Covid-19. Para 
alcançar tal objetivo, realizar-se-á uma análise documental quantitativa e qualitativa 
sobre o conteúdo de notícias relacionadas a mobilidade e bicicleta nessas cidades, 
considerando o período desde o dia 11 de março de 2020, data de declaração oficial 
da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), até o dia 24 de novembro 
de 2020, data delimitada para início das sistematizações do banco de dados, devido 
aos limites temporais estabelecidos pelo próprio cronograma de pesquisa.
 As notícias foram definidas como unidades de análise por veicularem de forma 
mais célere assuntos, problemáticas e debates em relação aos temas atuais, como 
é o caso do coronavírus. O estudo de medidas mais permanentes e traduzidas em 
políticas públicas pode ser o próximo passo para futuros trabalhos sobre o tema. A 
análise do acionamento da bicicleta neste contexto de crise permite compreender 
seu lugar em um momento ímpar, que suscita controvérsias e disputas na esfera 
pública e nos debates sobre a gestão das cidades, principalmente da mobilidade 
urbana e do contexto pandêmico que afeta a saúde coletiva, além de outras dimen-
sões que surgem na agenda das políticas públicas das cidades.
 As notícias utilizadas na presente análise foram filtradas por meio da ferramenta 
Media Cloud2, plataforma de acesso livre para o estudo de ecossistemas de mídia, 
e foram coletadas e sistematizadas em duas bases de dados, uma para cada cida-
de. Essa ferramenta é projetada para agregar, analisar, entregar e visualizar informa-
ções, e utiliza o método de pesquisa booleana3, que assume a lógica de dois valores 
possíveis para os dados: 0 ou 1, verdadeiro ou falso. As buscas são realizadas de 
acordo com os marcadores de conjuntos: E, OU e NÃO. Todas as notícias que 
cumpriram os requisitos estipulados pela combinação entre marcadores e palavras-
-chave foram consideradas verdadeiras e entraram na primeira coleta de dados da 

2 Link de acesso: <https://explorer.mediacloud.org/#/home>. De acordo com o site da ferramenta, seus co- 
 laboradores anteriores e atuais incluem NewsFrames, Morningside Analytics, Betaworks, Bit.ly, Associated 
 Press e Global Voices, e possuem apoio da Fundação Ford, das Fundações Open Society, da Fundação John 
 D. e Catherine T. MacArthur, da Fundação Bill e Melinda Gates e da Fundação Robert Wood Johnson.
3 O mesmo método de buscas utilizado pelo Google. 

https://www.google.com/search?q=%3Chttps%3A%2F%2Fexplorer.mediacloud.org%2F%23%2Fhome%3E&oq=%3Chttps%3A%2F%2Fexplorer.mediacloud.org%2F%23%2Fhome%3E&aqs=chrome..69i57j33i160l3.1039j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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pesquisa. As palavras-chave utilizadas para filtrar as notícias analisadas na presente 
pesquisa, juntamente com seus marcadores, podem ser visualizados na expressão 
a seguir.

 Além disso, é necessário destacar que a plataforma coleta as informações das 
notícias em tempo real por meio dos feeds de RSS, e disponibiliza as notícias em 
coleções ou fontes de mídia, que são agregadas em: coleções geográficas por país, 
coleções em destaque, que são aquelas mais comumente usadas pelos usuários, 
coleções favoritas (personalização), fontes por nome ou URL. Dentro da ferramen-
ta, também é possível selecionar as mídias onde se quer realizar as buscas. No 
caso desta investigação, optou-se por utilizar as seguintes coleções geográficas: 
“Brazil – National” e “Brazil – State & Local” para ambas as cidades; e “ Pernam-
buco, Brazil – State & Local”, no caso de Recife, e “Parana, Brazil – State & Local”, 
no caso de Curitiba.
 O banco de dados é disponibilizado pela plataforma com as variáveis de data e 
hora de publicação, título, URL, nome e URL do veículo de publicação. A primeira 
adequação do banco de dados envolveu uma busca por títulos e URLs semelhantes 
e os critérios para exclusão de notícias duplicadas foram: (1) preferência pelo artigo 
publicado primeiro; e, no caso de mesma data e horário de publicação, (2) preferên-
cia pelo artigo publicado pelo jornal mais relevante. No final da primeira rodada de 
limpeza do banco de dados, a cidade de Curitiba contava com 103 notícias incluídas 
na base de dados, e Recife, com 119.
 Uma segunda rodada de limpeza qualitativa foi realizada. Nela, as notícias foram 
verificadas uma a uma em seu conteúdo e o critério de exclusão foi o conteúdo 
abordar de forma tangencial um dos três grandes eixos de busca: bicicleta, pande-
mia da Covid-19 e a cidade em si. Notícias que citavam a cidade em relação a outros 
assuntos não relacionados a mobilidade ou pandemia também foram excluídas da 
análise. Ao final dessa segunda filtragem no banco, 96 notícias foram selecionadas 
no total, sendo 40 de Curitiba e 56 de Recife.
 Para analisar as notícias, utiliza-se o arcabouço teórico-metodológico da Análise 
de Conteúdo (AC). Esse tipo de análise é fundamental para investigações qualitati-
vas e se revela uma forma excepcional de organização e pesquisa documental, que 
muitas vezes incorpora aspectos quantitativos em seu desenvolvimento (BARDIN, 
1997). Bardin (1977) a define como “Um conjunto de instrumentos metodológicos 
cada vez mais sutis e em constante aperfeiçoamento que se aplica a discursos 
diversificados” (Ibid., 1977, p. 9).

bicicleta OU bike OU ciclorrota OU ciclovia OU ciclofaixa OU paraciclo OU 
bicicletário

E 
coronavírus OU covid 19 OU covid

E

nome da cidade
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 A autora realiza uma retomada histórica do desenvolvimento do método e sa-
lienta sua base hermenêutica, bem como a importância da sua dimensão interpre-
tativa, com destaque para a necessidade de processos técnicos de validação e 
garantia de eficácia. Os processos técnicos da análise documental levam em consi-
deração desde a seleção do material de análise até os últimos processos interpre-
tativos e conclusivos, tendo sempre como pano de fundo os objetivos propostos 
pela pesquisa (PIMENTEL, 2001). A sistematização dos conteúdos ocorre por meio 
de informações condensadas, muitas vezes pautadas em estereótipos, que eco-
nomizam nossa percepção da realidade (BARDIN, 1977). Podemos pensar sobre 
as classificações fundamentais à análise de conteúdo também como inspiradas na 
concepção de tipos ideais weberianos, em que as características diferenciadoras 
são destacadas e usadas como critérios de categorização.
 Caregnato e Mutti (2006), ao sintetizar os principais aspectos da AC, afirmam 
seu surgimento nos Estados Unidos, no início do século XX, com a finalidade de 
análise de materiais jornalísticos. As autoras retomam Bardin para considerar a AC 
como:

   [...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
   obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
   conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
   permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
   produção/recepção [...] destas mensagens. (BARDIN apud CAREG- 
   NATO e MUTTI, 2006, p. 683).

 Dessa forma, a AC inclui análises quantitativas e qualitativas, e cada uma delas 
proporciona abordagens diferenciadas para o problema de pesquisa: a abordagem 
quantitativa permite observar a frequência de determinadas palavras ou característi-
cas textuais, por meio de suas repetições no conteúdo textual; já a análise qualitati-
va “considera a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou 
conjunto de características num determinado fragmento da mensagem” (BARDIN 
apud CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 682).
 Por fim, a AC é uma perspectiva na qual a palavra aparece como elemento cen-
tral, cuja análise objetiva permite inferir conclusões acerca do contexto social em 
questão (Ibid, p. 681). Sendo assim, ocorre por meio da categorização das unidades 
textuais, e da realização de dedução frequencial ou análise por categorias temá-
ticas, realizando o que se denomina análise categorial (Ibid, p. 683). A partir des-
se marco teórico-metodológico, a presente investigação se desenvolve em duas 
frentes: (1) uma quantitativa, através do uso da ferramenta Iramuteq; e a outra (2) 
qualitativa, por meio do programa Atlas.ti.
 A (1) primeira consiste em uma análise quantitativa documental das notícias por 
meio de estatísticas textuais, nuvem de palavras, Classificação Hierárquica Des-
cendente (CHD) e Análise de Similitude (AS), no programa de análise de estatística 
textual Iramuteq. O Iramuteq – Interface de R pour les Analyses Multidimensionnel-
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les de Textes et de Questionnaires, criado em 2009 por Pierre Ratinaud – utiliza a 
linguagem de programação R para realizar análises estatísticas de textos, incluindo 
Classificação Hierárquica Descendente (CHD), e outras análises lexicais que funcio-
nam como ferramentas para interpretação de textos (SALVIATI, 2017). Através des-
se ferramental, realizar-se-á dedução frequencial, e serão construídas categorias 
por meio de agrupamentos das palavras encontradas em grupos com forte relação 
interna, e ao mesmo tempo com forte diferenciação entre eles. A versão do pro-
grama utilizada neste trabalho foi a 0.7 alpha 2, e mais detalhes sobre as análises 
lexicais específicas serão discutidos na seção de resultados.
 A partir dos direcionamentos construídos nessa primeira parte, quantitativa, da 
investigação, na qual surgiram as principais categorias analíticas, assuntos e espe-
cificidades das cidades, partiu-se para a segunda etapa (2), qualitativa. A segunda 
etapa cumpre o papel de aprofundar os contextos dos resultados quantitativos e 
mergulhar em seus significados e relações. Nela, o programa Atlas.ti foi utilizado 
como ferramenta para auxiliar na organização e na análise das notícias seleciona-
das. Além disso, foram utilizadas as categorias advindas da etapa (1) da pesquisa.
 As dimensões que guiaram as análises também foram inspiradas pela literatura 
que aborda o tema de forma direta ou tangencial. Dessa forma, mesmo que alguns 
autores tenham olhado para as dimensões a seguir (ver Quadro 1 abaixo) relacio-
nando-as à construção das políticas públicas, elas também se aplicam às ações 
públicas mais emergenciais, e podem contribuir para o entendimento da articulação 
da bicicleta no debate público durante a pandemia. 
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Dimensões

Por quê?

Como?

Quem?

Quando?

Onde?

Quanto?

Literatura que 
aponta a direção

Campos et al. (2016);
Rosin (2018)

Campos et al. (2016); 
Callil e Pereira (2018); 
Rosin (2018); Teixeira 

e Lopes (2020)

Campos et al. (2016);
Rosin (2018); Teixeira 

e Lopes (2020)

Campos et al. (2016); 
Callil e Pereira (2018)

Callil e Pereira (2018);
Chai et al. (2020); Tei- 
xeira e Lopes (2020)

Dimensão que surgiu 
da própria análise 

das notícias

Elaboração própria das variáveis desta 
investigação a partir das dimensões 

da literatura

Argumentos contra e a favor das medidas de 
incentivo ao uso de bicicleta.

Quais são as justificativas utilizadas para funda-
mentar a necessidade de medidas em prol 

ou contra as bicicletas na pandemia?

Que tipos de medidas são propostas?

Elas propõem a transformação de infraestruturas 
já existentes ou a criação de novas?

Essas medidas se articulam com a mo- 
bilidade através de outros modos? (carro, 

ônibus, metrô, trens, etc.)

Quais agentes (pessoas, organizações ou 
instituições) estão envolvidos?

Como esses agentes aparecem nessas notícias 
(quantidade de vezes, proximidade 

ou afastamento entre si)?

Estes agentes aparecem relacionados 
entre si ou a outras situações?

Existem públicos específicos atendidos pelas 
medidas? (profissionais da saúde ou outros tra-
balhadores essenciais, crianças, idosos, etc.)

As medidas variam temporalmente no decorrer 
da pandemia? (São mais fortes ou mais fracas 

no início, meio ou fim?)

As medidas propostas pensam em soluções de cur-
to, médio ou longo prazos? Ou seja, qual o período 

de duração das propostas apresentadas?

Em quais locais das cidades essas 
medidas se aplicam?

São mais centrais ou atendem as regiões 
periféricas das cidades?

O que se propõem a medir quando abordam o 
assunto da bicicleta no contexto de pandemia? 

O que é importante mensurar?

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1 • Dimensões e variáveis para análise qualitativa a partir 
da literatura
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 Dessa forma, a etapa qualitativa da pesquisa foi organizada de acordo com es-
sas dimensões caras à literatura, exceto a dimensão de classificação “Quanto?”, 
que surgiu da própria análise das reportagens, que sempre se preocupavam em 
mensurar, por exemplo, quantos quilômetros de ciclovia tinham sido instalados, 
qual era a capacidade de ocupação permitida no transporte coletivo, qual era a dis-
tância mínima para práticas de atividades físicas a pé e com bicicleta, dentre outras 
mensurações relacionadas, principalmente, aos cuidados sanitários em decorrência 
da pandemia.
 Na próxima seção (4. Resultados), os achados de cada etapa da investigação 
são apresentados juntos, e os resultados quantitativos e qualitativos são apresen-
tados em diálogo entre si e com a literatura sobre o tema. A Imagem 3 sintetiza o 
esquema de metodológico deste artigo.

Imagem 3 • Esquema metodológico

 Como é possível observar, os resultados são separados entre as cidades, en-
tretanto, são realizadas comparações entre alguns resultados encontrados ainda na 
seção 4. E, na seção 5, realiza-se uma discussão mais densa sobre as semelhanças 
e diferenças encontradas no debate público sobre bicicleta e pandemia, veiculados 
em jornais, nas duas cidades, além das considerações finais da presente investiga-
ção.

4. Resultados 
4.1. Recife: a importância da bicicleta para o uso dos espa-
ços de lazer e turismo da capital pernambucana
A trajetória das políticas públicas de mobilidade de Recife aparece diretamente atre-
lada ao papel do Estado de Pernambuco, desde a década de 70, no ordenamento e 
na melhoria das condições de mobilidade urbana na cidade. Béhar (2014), ao deline-
ar o contexto das ações do Estado em prol da mobilidade urbana em Recife, afirma 
que elas foram lideradas ainda nessa década pelo Grupo Executivo de Política de 
Transportes (Geipot), com a finalidade de estabelecer um sistema de transporte 

Análise quantitativa

Programa: Iramuteq 
Dimensões: análises estatísticas, nuvem 

de palavras, Classificação Hierárquica Des-
cendente (CHD) e Análise de Similitude

Análise qualitativa 
Programa: Atlas.ti 

Dimensões: por quê, como, quem, 
quando, onde e quanto

Fonte: Elaboração própria.
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metropolitano e um plano diretor. Dessa forma, a importância da dimensão estadual 
aparece tanto na literatura sobre a construção da trajetória das políticas públicas de 
mobilidade da cidade (BÉHAR, 2014), quanto na análise de conteúdo dos jornais 
que tratam do tema da bicicleta, no contexto da mobilidade, que serão descritas 
mais adiante como resultados da presente investigação. 
 O início da década de 80 é marcado por ações do Estado, em âmbito local e 
federal, que priorizam o transporte coletivo no contexto recifense (BÉHAR, 2014). 
Em relação ao estado de Pernambuco, é mais ou menos nesse mesmo período que 
tem início a operação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de Recife 
(EMTU), e é no ano de 1982 que a Região Metropolitana de Recife (RMR) passa a 
contar oficialmente com seu Plano Diretor de Transporte (PDT) (Ibid.). 
 Ainda de acordo com Béhar (2014), que investigou o desenvolvimento das po-
líticas de mobilidade urbana em Pernambuco, o início da década de 90 foi marcado 
pela oficialização do Plano Diretor para o município de Recife, cujo principal objetivo 
era orientar o desenvolvimento das políticas públicas direcionadas à região urbana 
da capital. No entanto, somente no início do século seguinte, em 2008, ocorreu 
a incorporação nos documentos de planejamento do termo “mobilidade urbana”, 
que foi definida como “função pública destinada a garantir a circulação das pessoas 
e bens no espaço urbano, utilizando para isto veículos, vias e toda a infraestrutura 
urbana de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável” 
(RECIFE, 2008, p. Art. 66, inciso II apud BÉHAR, 2014, p.74-75).
 Ademais, o mesmo autor também ressalta que a menção à bicicleta de forma 
mais específica nas políticas públicas pernambucanas ocorreu somente em 2011, 
no contexto do Plano de Mobilidade de Recife. Nesse plano, previa-se a implanta-
ção de faixas exclusivas para o transporte coletivo e para as bicicletas. No ano de 
2011 é lançado o Programa Estadual de Mobilidade Urbana do Governo do Estado 
de Pernambuco (Promob), que instaura o Projeto Ciclofaixa de Turismo, que objeti-
va estabelecer ciclofaixas móveis, separadas dos outros veículos, nas áreas turísti-
cas de Recife.
 Entretanto, é somente em 2012 que o governo estadual anuncia a criação do 
programa Pedala PE, que, incorporado ao Promob, busca incentivar a utilização de 
bicicletas como meio de transporte para deslocamentos na Região Metropolitana 
de Recife (RMR), bem como a construção de ciclovias e a instalação de bicicletá-
rios. Dessa forma, Recife apresentou, segundo Alexandre Béhar (2014), o estabe-
lecimento de suas diretrizes mais específicas para bicicletas no início da segunda 
década do século XXI, incorporada ao Plano de Mobilidade de sua Região Metropo-
litana. O programa Pedala PE contou com R$ 22,4 milhões em investimentos, e a 
imagem abaixo sintetiza a linha do tempo da trajetória das políticas de mobilidade, 
e da incorporação mais recente da bicicleta, no contexto pernambucano.
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Imagem 4 • Linha do tempo das políticas públicas de mobilidade 
em Pernambuco

 Observa-se que as políticas de mobilidade para bicicleta são bastante recentes 
para Recife, bem como para Pernambuco, o que nos auxiliará na compreensão das 
análises a seguir.
 As notícias sobre bicicleta no contexto da pandemia do novo coronavírus, ob-
jetos de análise da presente investigação, totalizam 56 reportagens, de diversos 
veículos de comunicação digitais, publicadas entre os meses de março e novembro 
de 2020. O Quadro 2, abaixo, sintetiza as estatísticas textuais obtidas por meio da 
análise quantitativa com o programa Iramuteq.

Quadro 2 • Estatísticas textuais fornecidas pelo Iramuteq para a ci-
dade de Recife

 O número de ocorrências se refere ao número de palavras em cada conjunto 
de textos. No caso das notícias analisadas, Recife tem maior quantidade de notícias 

Fonte: Elaboração própria com base na publicação de Béhar (2014).
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filtradas que são pertinentes ao tema investigado no debate público (56), o que se 
reflete no número maior de palavras também para essa cidade (59.271). O Hápax 
calcula o número de palavras que aparecem apenas uma vez em todo o conjunto do 
texto, e esse número fica próximo de 3.900 nas duas cidades, indicando elas não 
apresentam diferenças em relação à heterogeneidade de palavras utilizadas nas 
publicações. 
 As reportagens mais longas relacionadas a bicicleta e pandemia no contexto 
recifense são aquelas dedicadas à discussão sobre o trabalho de entregadores por 
aplicativo, publicadas em veículos de abrangência nacional, onde a cidade de Recife 
aparece como um dos contextos de paralisações e protestos por melhores condi-
ções de trabalho, e a bicicleta é mobilizada como ferramenta de geração de renda 
em momento de crise. Dessa forma, Recife não ocupa o centro do debate dessas 
notícias mais externas, aparecendo mais como um caso regional, que exemplifi-
ca e contextualiza regionalmente uma discussão sobre trabalho em nível nacional. 
O Gráfico 1 mostra a distribuição, por data e abrangência da publicação, para as 56 
reportagens analisadas sobre Recife.
 Este gráfico mostra a predominância das notícias de abrangência nacional, re-
presentadas pelas barras laranjas, no contexto recifense. A abrangência das no-
tícias é definida a partir do tipo de veículo que publica as reportagens, sendo os 
veículos que circulam no país todo classificados como nacionais, e aqueles que 
circulam apenas na região de veiculação, classificados como regionais. A abran-
gência pode ser um indicativo da escala de determinado assunto no debate público 
midiático, ou seja, se aquela problemática se restringe ao contexto local/regional, 
ou se espraia-se para o contexto nacional.

Gráfico 1 • Linha do tempo de quantidade e abrangência das notí-
cias de Recife

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do MediaCloud.
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 A menção à cidade de Recife acontece de forma pontual nas notícias que esta-
belecem uma discussão mais ampla sobre o papel da mobilidade urbana no período 
de pandemia. Essas notícias possuem abrangência nacional, e se debruçam sobre 
a problemática dos rumos da mobilidade, principalmente relacionada aos modos 
ativos, no contexto de isolamento, e de potenciais soluções para o distanciamen-
to social nos deslocamentos urbanos. Diante desse cenário, Recife se apresenta 
como uma das cidades escolhidas para ações específicas de mobilidade urbana.
 Dessa forma, são encontradas poucas reportagens que tratam inteiramente de 
Recife e da bicicleta como solução para mobilidade urbana, no sentido de transpor-
te. Sendo assim, a cidade aparece mais como exemplo ou contexto onde certas 
ações mais amplas, de nível nacional ou internacional, são implantadas. A Imagem 
5, abaixo, mostra um exemplo de reportagem desse tipo.

Imagem 5 • Reportagem de abrangência nacional que cita a Região 
Metropolitana de Recife como exemplo e/ou contexto

 Além da abrangência, o período das publicações é importante para sinalizar 
em qual momento da pandemia os assuntos relacionados à bicicleta foram mais 
relevantes nas diferentes regiões. O Gráfico 1 também evidencia o período de pu-
blicação das notícias coletadas para a cidade de Recife, e mostra que os meses de 
junho e julho foram os picos de circulação de notícias relacionadas à bicicleta e à 
pandemia. 
  A análise qualitativa, organizada por meio do programa Atlas.ti, permitiu encon-
trar três assuntos principais que mobilizaram o debate público durante os meses 
de junho e julho de 2020 nas reportagens de Recife e que se relacionam direta-
mente com as três principais formas em que bicicleta é articulada nesse contexto: 
 
 (1) Em primeiro lugar, um conjunto de reportagens, de abrangência nacional, que 
 aborda os protestos de entregadores que ocorreram no dia 1° de julho de 2020. 
 Nessas reportagens, Recife aparece como uma dentre as diversas capitais do 
 país onde esses trabalhadores, que realizam entregas por meio de aplicativos, 

Fonte: Imagem do acervo da pesquisa. Reportagem do site UOL, de 3 de junho de 2020.
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 se mobilizaram para reivindicação nacional por melhores condições de trabalho e 
 pagamento. Dessa forma, a bicicleta é articulada como ferramenta de trabalho. 
 (2) Em segundo lugar, destacam-se as notícias que abordam a liberação das praias 
 pela prefeitura de Recife e as de outras cidades de sua Região Metropolitana. 
 Essa liberação começou a ocorrer em meados de junho e julho, e também foi 
 responsável pelo pico de publicações relacionadas à bicicleta e à pandemia. Nes- 
 se contexto, a bicicleta é articulada como meio de lazer e prática esportiva, 

e associada às praias, orlas e calçadões do litoral pernambucano. 

 (3) Por fim, em terceiro lugar, a entrega de material didático escolar por professo- 
 res da rede pública de ensino, usando a bicicleta como meio de locomoção, tam- 
 bém se constituiu como conteúdo das publicações do mês pico para Recife. Nes- 
 te caso, a bicicleta é mobilizada como meio de locomoção que permite contribuir 

para a garantia do acesso e para a redução das desigualdades sociais durante a 
pandemia.

 O Quadro 3, abaixo, resume o conteúdo do debate público veiculado nos jornais 
digitais, no pico da quantidade de publicações para a cidade de Recife, bem como 
sintetiza as três formas em que a bicicleta é mobilizada nesse debate. 

Quadro 3 • Como a bicicleta é mobilizada no debate público no pico 
de publicações em Recife

 Outra ferramenta utilizada para análise das 56 notícias da cidade de Recife foi 
a nuvem de palavras, obtida por meio do programa Iramuteq. A ferramenta agrupa, 
organiza e estrutura as palavras em forma de nuvem, e as posiciona dentro do cor-
pus textual a partir do indicador de frequência, estabelecendo maiores centralidade 
e tamanho para aquelas de maior importância (SALVIATI, 2017). Configura-se como 
uma análise lexical mais simples, mas que permite uma rápida identificação das 
palavras-chave e de sua recorrência. Podemos visualizar a nuvem de palavras das 
notícias de Recife na Imagem 6.

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do MediaCloud.
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Imagem 6 • Nuvem de palavras das notícias de Recife

 
 
 Essa nuvem sinaliza a importância do nome da cidade, “recife”, que aparece 
centralizado e em maior tamanho, rodeado pelas demais palavras-chave encontra-
das nas notícias. Apesar de parecer lógico que a cidade foco da análise apareça de 
forma central no conteúdo das notícias selecionadas, é importante observar que na 
nuvem obtida para cidade de Curitiba, que será apresentada mais adiante, o nome 
da cidade não apresenta a mesma centralidade. Nesse caso, Recife aparece relacio-
nada com o caráter turístico e praiano da cidade, com muitas reportagens citando 
sua Zona Sul. 
 Também é interessante salientar a palavra “domingo”, que aparece na direção 
inferior direita da nuvem, que aponta para o foco das notícias analisadas: destacar 
ações relacionadas à pandemia, às praias e aos demais pontos turísticos da cida-
de (principalmente praças e parques), indicando o que era permitido ou não nes-
ses espaços, e destacando a temporalidade dos finais de semana e feriados como 
foco das ações públicas de controle de circulação na região. O Gráfico 2 mostra as 
conexões qualitativas entre a palavra-chave “Recife” e categorias como “Covid”, 
“Prefeitura”, “Pandemia”, “Praia”, “Zona Sul”, “Domingo”, “Bicicleta” e “Saú-
de”. Já a Imagem 7 exemplifica o conteúdo pertinente a essas conexões, que traz 
a importância dos dias não úteis para o lazer nos espaços públicos, uso das orlas, 
calçadões, ciclovias e ciclofaixas, bem como as restrições de horários e observa-
ções sobre o uso ou não de máscaras e procedimentos de higiene.

Fonte: Iramuteq.
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Gráfico 2 • Maior número de conexões entre a palavra-chave Recife 
e demais categorias qualitativas

Imagem 7 • Manchetes sobre pandemia, praia e uso dos espaços 
públicos nos domingos e feriados

 Por fim, dentro do conteúdo analisado, que trouxe a importância dos dias não 
úteis para o contexto de Recife, a figura dos ciclistas também deve ser destacada 
como foco de atenção das reportagens. Os ciclistas aparecem associados aos ba-
nhistas e aos caminhantes das areias e calçadas, todos relacionados juntos aos mo-
vimentos que não poderiam acontecer diante dos decretos de restrição de circula-
ção, durante a crise sanitária. Nessas restrições, os espaços só podem ser utilizados 
para prática de atividades esportivas individuais, e os ciclistas aparecem tanto como 
praticantes “amadores”, quanto como “esportistas”. Essas observações, basea-

Fonte: Elaboração própria com auxílio do programa Atlas.ti.
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Fonte: G1 PE, banco de dados das notícias coletadas.
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Por G1 PE
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das na nuvem de palavras e na análise qualitativa das notícias selecionadas, serão 
complexificadas por meio da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) a seguir. 
 O método da CHD, proposto por Reinert (1998, p. 18 apud SALVIATI, 2017) 
objetiva a obtenção de classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo em 
que são semelhantes entre si em termos de vocabulário, são diferentes das outras 
classes de segmentação de texto, também em relação ao vocabulário encontrado. 
É uma análise “baseada na proximidade léxica e na ideia de que palavras usadas 
em contexto similar estão associadas ao mesmo mundo léxico e são parte de mun-
dos mentais específicos ou sistemas de representação.” (SALVIATI, 2017). 
 Os resultados da CHD para as notícias de Recife mostram 4 agrupamentos 
lexicais, denominados Classes: a Classe 1 refere-se a “comunidade, habitação e 
favela” (30,8%)4, e se relaciona mais com a Classe 2, “cidade, mobilidade e trans-
porte” (24,2%), do que ambas com a Classe 3, “entregas por aplicativo e trabalho” 
(25,2%), e, por fim, a Classe 4, que, separada das demais, agrupa as palavras rela-
cionadas a “praia, final de semana, turismo e covid” (19,9%). A divisão de clusters 
lexicais para a cidade de Recife por meio da CHD pode ser visualizada no dendro-
grama abaixo.

Imagem 8 • Dendograma CHD Recife

4 As porcentagens indicam a quantidade de palavras no corpus textual que pertence ao agrupamento realiza- 
 do pelo método de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), proposto por Reinert.

Fonte: Iramuteq.
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 A distribuição estabelecida pela CHD mostra dois apontamentos principais para 
o conteúdo das notícias de Recife: em primeiro lugar, evidencia que a bicicleta 
não é mobilizada apenas em relação ao contexto da mobilidade urbana, e também 
aparece articulada aos temas de lazer, turismo e prática esportiva, ao trabalho e à 
sobrevivência em períodos de crise, além de ser mobilizada também como veículo 
de informação nas comunidades; em segundo lugar, a CHD evidencia a separação 
da Classe 4, referente a “praia, final de semana, turismo e covid”, das demais clas-
ses encontradas, sinalizando o pano de fundo da pandemia no contexto analisado, 
que perpassa os demais conjuntos de assuntos encontrados.
 Outrossim, é interessante notar a aproximação deste tema da pandemia, das 
praias e dos feriados, agrupados junto aos sábados e domingos na classificação 
anterior de “dias não úteis”, nas regulações temporais relacionadas ao uso dos 
espaços públicos de lazer e turismo em Recife. Nesse contexto, a bicicleta aparece 
como veículo de passeio que deve ser utilizado no espaço das ciclofaixas, e cujos 
ciclistas não cumprem as indicações para o uso de máscara. 
 Além disso, essa articulação do uso da bicicleta nos finais de semana e feriados 
e em pontos turísticos – que pode ser associado ao lazer –, é ressaltada em sua 
mobilização nas reportagens que falam sobre ciclorrotas temporárias, localizadas 
em pontos turísticos e instaladas em dias não úteis da semana. Dessa forma, as 
ciclofaixas aparecem como pontos de aglomeração de ciclistas, onde se ressalta a 
ausência do uso de máscaras, e de interligação das ciclorrotas. 

Imagem 9 • Manchetes sobre ciclofaixas e uso dos espaços públicos 
nos domingos e feriados

 Retomando as considerações de Béhar (2014) sobre as políticas públicas de 
mobilidade urbana de Pernambuco e Recife, no contexto do programa Pedala PE, 
lançado em agosto de 2012, o autor afirma que é notória a busca por incentivar uma 
mudança de hábitos nos cidadãos da RMR, por meio de alguns focos estratégicos, 
como: (1) instalação de bicicletários em terminais de integração com outros modos 
de transporte; (2) implementação do projeto Bike PE, que objetiva a instalação de 
estações de aluguel de bicicletas; e (3) realização de passeios ciclísticos em dife-
rentes pontos da cidade, aos finais de semana e acompanhados de políticos envol-

Fonte: G1 PE, banco de dados das notícias coletadas.

Ciclofaixa no Recife é retomada com
ampliação e registra movimento em
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Alguns dos ciclistas que saíram para pedalar neste
domingo (21) usaram máscaras de proteção. Rotas
que já existiam foram interligadas.
Por G1 PE
21/06/2020 13h45 Atualizado há 5 meses

Ciclofaixa que vai de Jaboatão à 
Praia do Paiva começa a funcionar
Via foi sinalizada e é montada aos domingos e 
feriados, das 7h as 16h, inclusive nesta segunda-
feira (7), Dia da Independência do Brasil.
Por Bruno Fontes, TV Globo
07/09/2020 10h23 Atualizado há 3 meses
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vidos com o Promob. Diante desse contexto da literatura sobre políticas públicas, 
temos nos últimos dois pontos uma ênfase no bikesharing como instrumento de 
políticas públicas de mobilidade (ponto 2), e a importância das bicicletas como ferra-
mentas de passeio e para o lazer nos finais de semana e feriados (ponto 3). Ambas 
as posições também aparecem nas reportagens que evidenciam o debate público 
veiculado nos jornais sobre a bicicleta durante a pandemia na cidade.
 Nesse ponto, o caráter de bikesharing associado ao lazer, e distante de uma 
solução para mobilidade urbana no contexto da pandemia, fica ainda mais evidente 
quando observamos a notícia da suspensão da gratuidade estudantil para acesso às 
bicicletas do projeto de compartilhamento Bike PE. Nesse projeto, os estudantes 
têm direito ao Passe Livre tanto para o transporte público por ônibus, quanto para 
acesso gratuito às bicicletas do programa Bike PE, por meio do cartão VEM (ver 
Imagem 10).

Imagem 10 • Notícia sobre suspensão da gratuidade estudantil ao 
Bike PE

 Nesse sentido, a bicicleta é considerada em período de “normalidade” como 
opção de mobilidade para os estudantes, mas no contexto de crise pandêmica sua 
gratuidade é suspensa junto com o cancelamento do livre acesso ao transporte 
coletivo por ônibus. Aqui, é interessante notar que o estudo de Teixeira e Lopes 
(2020) sobre a cidade de Nova York aponta justamente para a direção contrária do 
que foi observado para o debate público, por meio dos jornais, para cidade de Reci-
fe: uma resiliência e aumento do uso das bicicletas compartilhadas para transporte 
e integração com o metrô, durante a pandemia de Covid-19.
 Por fim, ainda em relação à CHD de Recife, é interessante ressaltar a ausência 
de um cluster separado para assuntos relacionados à gestão e ao governo, como 
acontece no caso das notícias de Curitiba (ver dendrograma na Imagem 15, mais 
adiante). Isso pode estar relacionado com o fato de a bicicleta aparecer como parte 
das políticas públicas de mobilidade nessa última cidade há mais tempo, desde a 

Fonte: Brasil de Fato, banco de dados das notícias coletadas.

Passe Livre estudantil é suspenso em Pernambuco durante 
quarentena
Medida visa diminuir a circulação de pessoas no transporte público; 110 mil estudantes possuem o benefício

O Governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), suspendeu os serviços do
Passe Livre e também da gratuidade na Bike PE para os estudantes
pernambucanos. São 110 mil estudantes beneficiados pelo cartão VEM que
dá gratuidade na passagem do transporte público e 5.297 gratuidades nas
bicicletas compartilhadas, no serviços BikePE.

Rani de Mendonça
Brasil de Fato I Recife (PE) 27 de Março de 2020 às 18:59
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década de 70, enquanto a gestão pernambucana do tema da bicicleta ainda apa-
rece bastante associada às praias, parques e demais espaços públicos vinculados 
ao lazer e ao turismo na região, no debate público veiculado nos jornais durante a 
pandemia.
 A Análise de Similitude (AS) para a cidade de Recife permitirá complexificar 
as relações lexicais encontradas até agora, enfatizando a ligação entre as palavras 
que compõem as notícias analisadas. A AS baseia-se na teoria dos grafos, ramo da 
matemática que se dedica ao estudo das relações entre os objetos de um conjunto, 
e resulta em uma representação da ligação entre as palavras do texto (SALVIATI, 
2017). Essa análise agrega maior complexidade pois evidencia a estrutura do texto, 
por meio da co-ocorrência entre as palavras.
 A AS para a cidade de Recife mostrou uma centralização no nome da cidade 
próxima às palavras “domingo”, “praia”, “ciclista” e “viagem”, evidenciando o 
caráter turístico da cidade e a importância da bicicleta para o lazer. É interessante 
notar também que a figura do “ciclista” é mais central do que a bicicleta em si, que 
aparece na ramificação menos densa (na parte superior da AS, que pode ser vista 
na Imagem 11), associada às atividades de “usar” e “levar” e ao “novo coronaví-
rus”. Essa constatação se alinha com a associação entre os ciclistas, os banhistas e 
os caminhantes, no contexto de abordagem das restrições de circulação em praias, 
parques e praças da cidade e de sua Região Metropolitana, durante a pandemia. 
Nesse cenário de debate público vinculado aos jornais, a figura do ciclista associada 
ao praticante de atividade física é vista como positiva, desde que cumpra a máxima 
da prática esportiva de forma individual.
 Outra ramificação importante é a do “entregador” por “aplicativo”, que traz 
junto consigo as palavras “grupo”, “empresa” e “trabalhador”, e se ramifica em 
“dizer”, “gente”, “precisar” e “brasil”. A bicicleta aparece articulada aos entrega-
dores por aplicativo como ferramenta de trabalho, enquanto a cidade de Recife em 
si é mobilizada em notícias de abrangência nacional sobre o tema, como uma das 
cidades de manifestações e lutas desses entregadores por melhores condições de 
trabalho. O grafo da Análise de Similitude para a cidade de Recife pode ser visuali-
zado na Imagem 11.
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Imagem 11 • Análise de Similitude (AS) para a cidade de Recife

 Outro ponto importante está na ramificação que sobe para o canto esquer-
do superior, que articula “pandemia” com “coronavírus”, “governo”, “bicicleta”, 
“aluno” e “professor”. Nela, predominam as reportagens que articulam a bicicleta 
como ferramenta de combate à desigualdade social, pois é mobilizada pelos pro-
fessores que pedalam longas distâncias para levar atividades aos seus estudantes 
sem internet.

4.2. Curitiba: debate e gestão do transporte público urbano 
Medeiros (2012) analisa a formação das políticas públicas para o aumento da parti-
cipação modal da bicicleta em Curitiba, Paraná, por meio do modelo de análise das 
mudanças sociotécnicas, proposto por Bijker (1995). Segundo o autor, já em 1976 
o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) estudava a 
implantação de pistas para bicicleta na cidade. Em 1977, o mesmo instituto lança 
o documento “Bicicletas em Curitiba” (IPPUC, 1977) e, em 1978, mais um estudo 
denominado “Ciclovias” amplia a quantidade de informações referentes ao uso da 
bicicleta em relação ao sistema de transporte coletivo da cidade.

Fonte: Iramuteq.
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 Nesse último estudo, são estabelecidas três funções distintas para a bicicleta: 
(1) para viagens locais, com o argumento de que as tarifas integradas tornam as 
viagens de curta distância caras para os usuários; (2) viagens entre bairros, já que 
as viagens integradas por meio de transporte coletivo exigiam grandes trajetos para 
baldeação na região central; e (3) viagens de alimentação, com ciclovias implanta-
das em paralelo às rotas das linhas alimentadoras, que eram consideradas parte 
ineficiente do Sistema Expresso de ônibus.
 Nas décadas seguintes a tradição de pesquisas e intervenções no ambiente 
urbano relativas à mobilidade por bicicleta continuam evidenciando a intimidade da 
capital paranaense com o tema. Entre os assuntos levantados por esses estudos 
estavam o perfil dos ciclistas, o tipo de atividade desempenhada com a bicicleta (la-
zer, trabalho ou estudo), a quantidade de bicicletas por família, o compartilhamento 
dos espaços entre bicicletas e pedestres e a integração com o sistema de trans-
porte público da capital. Para se ter uma ideia, segundo estudo do IPPUC em 1978, 
77% dos ciclistas entrevistados utilizavam a bicicleta para o lazer, enquanto apenas 
14% a utilizavam para “ir ao trabalho” (IPPUC, 1978 apud MEDEIROS, 2012). 
 No início da década de 80, após análises de demanda feitas em anos anterio-
res, é concretizado o Plano de Ciclovias, programa global que previa a construção 
e implantação de 174 km de ciclovias, também ao longo dos eixos de transpor-
te de massa (MEDEIROS, 2012). Essas políticas urbanas dos anos 80 sinalizam a 
solidificação do planejamento cicloviário curitibano, que entende a bicicleta como 
modo complementar e integrado à rede de transporte público como um todo (ME-
DEIROS, 2012). Nessa época, ainda segundo aproximações calculadas pelo autor, 
o sistema de transporte coletivo era utilizado por apenas 10% dos curitibanos.
 Medeiros (2012) também faz uma crítica à construção das políticas públicas 
para bicicleta em Curitiba nos anos 80, afirmando que nelas a bicicleta era vincu-
lada à população e aos bairros de baixa renda, próximos de indústrias e escolas. 
Já no início da década de 90, no ano de 1993, foi inaugurado o primeiro bicicletá-
rio no passeio público, na região central da cidade (Ibid.). E nos anos 2000, mais 
especificamente em 2006, a rede de ciclovias deixa de fazer parte do setor de 
mobiliário urbano do IPPUC e passa para o setor de transportes da mesma insti-
tuição (FERNANDES, 2006 apud MEDEIROS, 2012). Por fim, em 2008, o Plano de 
Mobilidade (Planmob) de Curitiba estabelece entre suas diretrizes “aperfeiçoar e 
ampliar o sistema cicloviário de Curitiba e suas conexões metropolitanas, através 
do detalhamento do Plano Diretor Cicloviário’’. (CURITIBA, 2008, p. 46 apud ME-
DEIROS, 2012, p. 132). O Plano Diretor Cicloviário é lançado dois anos depois, em 
2010. A linha do tempo abaixo sintetiza a trajetória das políticas de ciclomobilidade 
de Curitiba.
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Imagem 12 • Linha do tempo das políticas públicas de mobilidade 
em Pernambuco

 Ademais, os períodos de destaque para os anos de 2005 e 2012 na linha do 
tempo de Curitiba são relativos às manifestações coletivas por melhores condições 
de espaço para o uso da bicicleta na cidade. Dessa forma, além de possuir um 
histórico mais consistente de políticas públicas, pesquisas e planos relacionados 
à ciclomobilidade, Curitiba também apresenta uma forte reivindicação popular por 
melhoria das condições de mobilidade por bicicleta na cidade, acentuadas em me-
ados dos anos 10 do século XXI. As notícias para a capital paranaense totalizaram 
40 reportagens, de uma diversidade de veículos de mídia, cujas estatísticas textuais 
podem ser observadas no Quadro 4, abaixo.

Quadro 4 • Estatísticas textuais fornecidas pelo Iramuteq para a ci-
dade de Curitiba, Recife e total

 O número de textos confirma a quantidade de reportagens encontradas sobre 
pandemia e bicicleta, sobre a cidade de Curitiba, dentro do período analisado (40). O 
número de ocorrências conta o número de palavras do conjunto de textos. No caso 
das notícias analisadas, Curitiba (57.547) apresenta um número de palavras menor 

Fonte: Elaboração própria com base na publicação de Medeiros (2012).

IPPUC 
estuda a 

implantação 
de pistas de 
bicicleta na 

cidade

1976

1977

1978

1980

1998

2005 2008

2006 2012

IPPUC lança 
o documento 
Bicicletas em 

Curitiba

Estudo
“ciclovias”

Plano de 
Ciclovias

174km

Primeiro 
bicicletário 
no passeio 

público

Manifesta-
ção Bicicle-
tada Massa 

crítica

Rede de 
ciclovias 

passa para 
o setor de 

transportes 
da IPPUC

PlanMob e 
diretrizes 

para sistema 
de ciclovias

Manifes-
tações em 

redes sociais 
para qua-
lidade das 
ciclovias

Número de textos
Número de ocorrências

Hápax
Média de palavras por texto

40
57547
3995

1438.67

56
59271
3847

1058.41

96
116818
7842

1438.67

Curitiba Recife TotalMedida

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do Iramuteq.
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que Recife (59.271), o que é reflexo do menor número de reportagens encontradas 
sobre os temas pesquisados para a cidade.
 Já o Hápax calcula o número de palavras que aparecem apenas uma vez em 
todo o conjunto do texto, e, como ressaltado anteriormente, Recife (3.847) e Curi-
tiba (3.995) possuem valor semelhante para essa medida, indicando que nenhuma 
das duas cidades tem maior ou menor homogeneidade de palavras nas reporta-
gens analisadas. Por fim, a média de palavras por texto sinaliza o tamanho dos 
textos analisados, e nota-se que as notícias da cidade de Curitiba são maiores em 
extensão (média de 1.438,67 palavras por texto), quando comparadas com as da 
cidade de Recife (com média de 1.058,41 palavras por texto).
 Essa diferença pode estar relacionada com o conteúdo das publicações, que 
no caso da cidade de Curitiba trazem entrevistas com os candidatos ao governo 
municipal, bem como entrevistas com pesquisadores da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) sobre a pandemia, o que resulta em reportagens mais extensas. 
No primeiro caso, a bicicleta é mobilizada no debate sobre os projetos políticos de 
gestão futura da mobilidade urbana, enquanto no segundo é mobilizada nas dúvi-
das sobre como andar de bicicleta e como praticar outras atividades ao ar livre, de 
forma segura, durante a pandemia de Covid-19. A imagem abaixo sintetiza esses 
tipos de publicação sobre o tema, que contribuem para a extensão das reportagens 
encontradas.

Imagem 13 • Manchetes que ilustram os dois tipos de reportagem 
de maior extensão: entrevistas com candidatos à prefeitura e publi-
cações de divulgação científica da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR)

 Os tipos e a cronologia das publicações evidenciam qual a abrangência das 
mídias em que o tema da bicicleta foi mobilizado e quando ocorreram essas mo-
bilizações no debate público veiculado em jornais. Para o caso de Curitiba, obser-
va-se a predominância das publicações de abrangência regional, que são aquelas 

Fonte: Elaboração própria com base na publicação de Medeiros (2012).
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de circulação mais local, como, por exemplo, os jornais Bem Paraná e Gazeta do 
Santa Cândida. Nessas publicações, predominam dois tipos de tema principais: 
(1) aqueles que tratam dos decretos e restrições estaduais e municipais, onde os 
serviços de fornecimento de peças e de manutenção de bicicletas aparecem como 
serviços essenciais e, portanto, como exceção à obrigatoriedade de fechamento; 
e (2) aqueles que tratam das declarações dos candidatos à prefeitura de Curitiba e 
que abordam a bicicleta como elemento do plano de governo relacionado ao trans-
porte, lazer e turismo na capital paranaense. Esse segundo tema ocorre por dois 
principais motivos: a presença de candidatos com histórico cicloativista e a coloca-
ção da bicicleta como uma das soluções para os problemas de transporte urbano, 
em que a pandemia é mobilizada mais como agravante de uma crise de mobilidade 
do que como sua principal causadora. O Quadro 5, abaixo, sintetiza as principais 
manchetes regionais encontradas e os dois grupos sinalizados.

Quadro 5 • Manchetes das publicações regionais, separadas nos 
dois principais temas encontrados
 

Decretos estaduais e municipais 
relacionados à pandemia de Covid-19

Declarações e entrevistas dos candidatos 
a prefeito de Curitiba

1. Covid-19: Conheça todas as novas 
medidas restritivas

1. Candidatos apostam em lives na “largada 
da campanha”

2. Com 148 óbitos e 5.178 casos de covid, 
prefeitura de Curitiba adota “quarentena 

restritiva”nesta quarta

2. Em Curitiba, candidatos se dividem entre rua 
e “lives”no primeiro dia de campanha

3. Quarentena restritiva é obrigatória para sete 
regionais, mas recomendado para as outras; 

entenda o novo decreto do Paraná

3. Entrevista: Paulo Opuszka, do PT, 
mira o eleitor da periferia de Curitiba

4. Governo do PR faz mudança em decreto 
de “lockdown parcial”, inclusive no 

transporte coletivo

4. Entrevista: Primeira candidata “trans” 
Letícia Lanz quer “economia do cuidado”

5. Veja o que abre e fecha em Curitiba com 
o novo decreto durante a pandemia

5. Entrevista: “Abre e fecha”em Curitiba deixou 
as pessoas sem saber o que fazer, diz Goura

6. Academias se preparam pra receber alunos 
após novo decreto em Curitiba 

contra Covid-19

6. Entrevista: João Arruda diz que “vai e volta” 
de Greca quebrou o comércio de Curitiba

7. Planos de governo de candidatos a prefeito 
de Curitiba abordam desde pós-pandemia 

até fim da URBS

Fonte: Elaboração própria com base na publicação de Medeiros (2012).
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 O que podemos observar a partir deste enfoque regional sobre a mobilização 
da bicicleta no debate público curitibano é que, diferentemente do que ocorre nas 
publicações para Recife, a bicicleta não é articulada em relação a restrições, mas 
mobilizada enquanto parte dos serviços essenciais de manutenção e fornecimento 
de peças, junto aos demais veículos de transporte. Portanto, a bicicleta é asso-
ciada a outros modos de transporte na gestão pública da crise pandêmica, e sua 
manutenção é classificada como serviço essencial para a cidade nas publicações 
que sintetizam os decretos de restrição durante a pandemia. No Gráfico 3, pode-
mos observar a distribuição das publicações analisadas no tempo, por quantidade e 
abrangência, para Curitiba.

Gráfico 3 • Linha do tempo de quantidade e abrangência das notí-
cias de Curitiba

 Observa-se um pico de publicações em julho, com destaque para aquelas de 
abrangência regional. Outro pico menor de publicações pode ser notado no mês 
de setembro, este com paridade de publicações regionais e nacionais (4 para cada 
tipo). 
 Em relação ao primeiro pico, a investigação qualitativa apontou para três temas 
de debates principais que se articulam com a bicicleta. São eles: (1) os decretos 
estaduais e municipais citados anteriormente, que possuem grande circulação nas 
mídias regionais e destacam os serviços de manutenção e venda de peças para 
bicicletas e outros veículos como serviços essenciais; (2) a greve nacional dos en-
tregadores por aplicativos, que usam a bicicleta como ferramenta de trabalho e 
protestam por melhores condições; e, por fim, (3) as publicações que trazem os 
debates e colocações sobre a gestão do transporte público em meio à pandemia, 
que incluem as entrevistas dos pré-candidatos à prefeitura de Curitiba, com a bi-

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do MediaCloud.
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cicleta principalmente relacionada ao transporte, à cultura e ao lazer. Assim como 
para a cidade de Recife, essas temáticas que sobressaem no pico de publicações 
também sintetizam as três principais formas como a bicicleta é mobilizada no deba-
te público veiculado por jornais em Curitiba. O Quadro 6, a seguir, sintetiza os tipos 
de mobilização encontrados. 

Quadro 6 • Como a bicicleta é mobilizada no debate público no pico 
de publicações em Curitiba

 Aqui, em contraposição ao encontrado no caso de Recife, é interessante notar 
o aparecimento da bicicleta enquanto modo de transporte, bem como a articulação 
das publicações da cidade com o debate internacional em relação ao papel da bici-
cleta na mobilidade urbana pós-pandemia. Nas publicações, são citados inúmeros 
exemplos de cidades ao redor do mundo que incorporaram a bicicleta de forma 
temporária ou permanente em suas soluções urbanas (Bogotá, Cidade do México, 
Paris, Nova York etc.). A nuvem de palavras representada na Imagem 14, a seguir, 
ilustra a predominância dos termos “cidade” e “curitiba” nas publicações, bem 
como sua proximidade em relação às palavras “transporte”, “público”, “dever”, 
“pandemia”, “serviço”, “bicicleta”, “atividade”, “coletivo”, “empresa”, “gover-
no” e “essencial”.

Fonte: Elaboração própria, baseada nos dados do MediaCloud.
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Imagem 14 • Nuvem de palavras das notícias de Curitiba

 

 Pelas nuvens de palavras notamos que nas notícias da cidade de Curitiba o 
nome da cidade aparece menos do que a palavra “cidade” em si, diferentemente 
do que se constatou no caso de Recife. Isso ocorre pelo forte apelo à gestão das 
problemáticas urbanas, que foi encontrado no conteúdo das notícias analisadas. 
Pode-se afirmar que há uma preocupação com a gestão urbana de espaços e da 
mobilidade urbana em si, principalmente em nível municipal, para frear o agrava-
mento da crise pandêmica. 
 Para análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que estabelece 
classes de segmento de texto que, ao mesmo tempo em que são semelhantes 
entre si, são diferentes em relação aos demais agrupamentos textuais formados, 
verifica-se a classificação lexical explicitada na Imagem 15. 

Fonte: Iramuteq.
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Imagem 15 • Dendograma CHD Curitiba

 Diante desse dendograma observa-se que a Classe 3, que trata de “corona-
vírus” (32,7%), permanece separada das outras duas classificações textuais re-
sultantes: Classe 1, “entregadores e transporte” (38,7%), e Classe 2, “gestão e 
eleição” (28,6%). Essas duas últimas classes aparecem mais relacionadas entre si 
do que ambas com a classe sobre o coronavírus. Podemos observar também que 
os entregadores aparecem no mesmo eixo relacionado ao transporte e às ciclovias, 
sinalizando uma aproximação da bicicleta da realidade dos cicloentregadores e do 
transporte por bicicleta no contexto dessa cidade.
 A partir desse cenário apontado pela CHD, é importante o aprofundamento 
qualitativo sobre a proximidade entre o eixo de “transporte e bicicleta” e aquele 
que agrupa os temas de “gente, gestão e governo”, nas notícias de Curitiba. Isso 
ocorre porque muitas notícias encontradas abordam a problemática da gestão do 
transporte coletivo em meio à pandemia, articulada aos debates sobre aglomeração 
e circulação de uma grande quantidade de pessoas no cotidiano do transporte pú-
blico coletivo da capital paranaense. É notável a repercussão das medidas munici-
pais para manutenção da viabilidade do transporte coletivo em meio à crise sanitária 
vivenciada no mundo todo, com destaque para as medidas de sanitização, limitação 
de passageiros, distanciamento e fiscalização. A Imagem 16, abaixo, ilustra man-
chetes que abordam essa preocupação com o transporte coletivo em período de 
crise sanitária. 

Fonte: Iramuteq.
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Imagem 16 • Manchetes que abordam medidas para o transporte 
público em meio à pandemia

 Nesse contexto, a bicicleta é mobilizada enquanto modo de transporte que 
pode funcionar como complemento à mobilidade dos cidadãos na pandemia. Sen-
do assim, é articulada junto à discussão sobre gestão do transporte urbano, em 
que o governo do estado e a prefeitura buscam soluções para a queda da demanda 
e a sustentabilidade do sistema de transporte coletivo, destinando recursos públi-
cos para sua manutenção e viabilidade. Lima et al. (2020), ao discutirem sobre os 
desafios enfrentados pelo setor de transporte durante a pandemia, enfatizam a ne-
cessidade do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão entre 
empresas e poder público. Para os autores, deve-se buscar uma solução conjunta, 
que considere todos os atores envolvidos, e que se estabeleça por meio da con-
fiança entre operadores e governo, na qual a transparência seja fundamental para 
as tomadas de decisão, e o interesse de ambas as partes permaneça garantido. 
 Ainda sobre a importância da articulação da bicicleta em relação ao transporte 
em Curitiba, notou-se que o segundo pico de publicações5, que ocorreu em setem-
bro, relacionou-se fortemente com o período de lançamento de campanhas dos 
candidatos a prefeito da cidade, com a bicicleta sendo mobilizada enquanto agenda 
de projetos políticos, principalmente relacionados à mobilidade, na capital parana-
ense. A Imagem 17, abaixo, sintetiza algumas reportagens encontradas.

5 Ver Gráfico 3 na página 56.

Fonte: G1 PE, banco de dados das notícias coletadas.
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Imagem 17 • Manchetes que abordam lançamento de candidaturas 
a prefeitura de Curitiba e articulação da bicicleta

 Por fim, a Análise de Similitude (AS) para as notícias de Curitiba, que mede o 
vínculo quantitativo entre as palavras a partir da teoria dos grafos, evidenciou uma 
forte ligação lexical entre a bicicleta e a cidade nas notícias analisadas. Observa-se 
que a pandemia se desenrola como um ramo à parte (para baixo na Imagem 7), e 
que “transporte”, “público” e “serviço” formam um nó mais afastado à esquerda, 
onde temos as discussões sobre ônibus e empresas de transporte público. Esse 
vínculo se articula com os resultados qualitativos descritos anteriormente, que en-
fatizam o entendimento do transporte coletivo como serviço público, cuja gestão 
envolve a mobilização da bicicleta enquanto um modo relevante de mobilidade e 
integração, principalmente no contexto de pandemia. O grafo da Análise de Simili-
tude pode ser visualizado na Imagem 18.

Fonte: Bem Paraná, banco de dados das notícias coletadas
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Letícia Lanz quer ‘economia do cuidado’
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Imagem 18 • Análise de similitude para a cidade de Curitiba

 Outra ramificação importante encontra-se mais à direita, construída ao redor do 
nome da cidade, e evidencia palavras como “candidato”, “prefeito”, “prefeitura” 
e “município”, que fazem referência às eleições municipais de 2020, que ocorre-
ram em meio à pandemia e durante as quais a bicicleta apareceu como elemento 
relevante nos debates. As publicações desse tema foram mais intensas a partir 
do lançamento das candidaturas, em setembro, período de intensa publicação de 
notícias sobre o assunto, conforme evidenciado anteriormente. É importante notar 
também a presença da UFPR nesse eixo, indicando a relevância dos agentes asso-
ciados à Universidade Federal do Paraná e aos seus pesquisadores para a resolução 
de dúvidas da população em relação ao uso da bicicleta na pandemia.

Fonte: Iramuteq.
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5. Considerações finais: o que o debate 
público nos aponta sobre a bicicleta 
durante a pandemia em Curitiba (PR) 
e Recife (PE)?
A presente investigação buscou compreender como a bicicleta é mobilizada no 
debate público veiculado por jornais, durante a pandemia de Covid-19, nas cidades 
de Recife e Curitiba. A pandemia em si aparece como cenário comum às duas 
cidades, mobilizando intenso debate sobre a gestão da mobilidade, do lazer e do 
turismo, nas duas capitais. Esse debate é relacionado ao constante gerenciamento 
da circulação de pessoas, já que o coronavírus é considerado um agente infeccioso 
de alto contágio.
 Ademais, a bicicleta, mais do que uma solução para mobilidade urbana em pe-
ríodo de crise sanitária – quando aglomerações e transportes coletivos de massa 
são considerados espaços de risco –, é mobilizada também como ferramenta de 
trabalho dos cicloentregadores por aplicativos, que realizam serviços de delivery de 
comidas e outros suprimentos para a população em geral. Além disso, a bicicleta 
é articulada como ferramenta que contribui para a redução da desigualdade social 
em Recife, por meio do esforço dos professores em entregar o conteúdo para os 
estudantes, utilizando-as como modo de locomoção; ou das comunidades, que se 
articulam por meio das bicicletas de som para espalhar informação sobre proteção 
e higiene neste período de crise sanitária. 
 Portanto, as notícias encontradas podem ser classificadas em três grupos prin-
cipais: (a) aquelas que tratam de trabalho e pandemia, abordando a bicicleta pela 
perspectiva dos entregadores de aplicativo, e trazendo uma narrativa sobre a gera-
ção de renda em período de crise; (b) aquelas que tratam da bicicleta como solução, 
ou não, para mobilidade e sustentabilidade do transporte no contexto pandêmico; 
e, por fim, (c) um terceiro grupo, que foge do escopo dos dois anteriores, com 
grande heterogeneidade de assuntos tangenciais à bicicleta nas cidades durante a 
pandemia. É interessante notar que as notícias da cidade de Recife se aproximam 
mais do primeiro grupo (a), e as de Curitiba, do segundo (b). O Quadro 7, abaixo, 
sintetiza a comparação entre as duas cidades, de acordo com as dimensões salien-
tadas na metodologia. 
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Cidade

Recife

Curitiba

Como

1. Ferramenta 
de trabalho

2. Instrumento 
de lazer 
e prática 
esportiva

3. Meio de 
informação 

e redução da 
desigualdade 

social

1. Solução 
para 

mobilidade 
urbana 

durante e após 
a pandemia de 

covid-19

2. Como 
veículo de 

transporte e 
considerado 

serviço 
essencial

3. Ferramenta 
de trabalho

Onde

Praia e outros 
pontos de lazer e 
turismo ao ar livre 
na cidade, como 

praças e parques. 
Há menções a 

shoppings, porém de 
maneira mais pon-

tual e relacionada a 
bicicletários nestas 

localidades.

Entorno do mercado 
municipal

Terminais de ônibus

Espaços públicos

Parques

Ônibus, trens e 
metrôs (espaços de 

mobilidade)

Por quê

Como forma 
de regular o 

espraiamento do 
vírus ou de garantir 

a subsistência 
em período de 

crise sanitária e, 
consequentemente, 
de crise econômica. 

Fortemente 
relacionado aos 

sábados, domingos e 
feriados, nos espaços 

públicos de lazer 
e turismo.

Gerenciar a 
operação da 

mobilidade urbana, 
por meio da 

intermodalidade, 
seguindo tendências 

nacionais e 
internacionais. 

Agenda pública de 
planejamento urbano, 
para o melhoramento 
da qualidade de vida 

e do bem-estar 
dos cidadãos.

Quando

Junho e Julho: 
(1) liberação das 

praias que estavam 
restritas por causa 

da pandemia em 
Recife e Região 

Metropolitana; (2) 
Protestos nacionais 

dos entregadores 
por aplicativo, que 
usam a bicicleta 
como ferramenta 
de trabalho, por 

melhores condições 
de trabalho.

Julho: (1) Quarentena 
restritiva estadual, 
com adaptações 

municipais; (2) 
Greve nacional dos 
entregadores por 
aplicativos, que 
usam a bicicleta 
como ferramenta 
de trabalho, por 

melhores condições 
de trabalho;

Setembro: (1) 
Pré-candidatos a 

prefeitura começam 
a mostrar projetos 

para cultura e turismo 
pós-pandemia

Quanto

Dias 
e Horários

Pessoas 
(quantidade) 

- nº de 
passageiros

Capacidade

Dias

Horários

Extensão

Quem

Prefeitura
Governo estadual
Ciclistas (turistas 

e esportistas)
Entregadores
Professores
Aliança Bike

Governador
Prefeitura

Entregadores
Pesquisadores

Entidades de pesquisa 
(UFPR, PUC-PR, CEPI/FGV 

e CEM/USP)
Administradores do 

transporte público (Urbs, 
Comec, Associação

dos Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba/ 

Assomec)
Gestores Urbanos

Aliança Bike
Associação Comercial 

do Paraná (ACP);
Motoristas e Cobradores 

de ônibus

Fonte: G1 PE, banco de dados das notícias coletadas.



Desafio Mobilidade 4   65

 Dessa forma, nota-se que a bicicleta enquanto ferramenta de trabalho aparece 
nas duas cidades analisadas. Entretanto, a bicicleta como solução para mobilidade 
urbana é mobilizada apenas em Curitiba. Em relação à hipótese teórica inicial de 
que as cidades com políticas públicas mais sólidas articulam a bicicleta com maior 
facilidade no debate público veiculado nas mídias jornalísticas, e enquanto solução 
de mobilidade para o enfrentamento da pandemia, percebemos a plausibilidade 
dessa possibilidade. Entretanto, para além disso, é importante evidenciar que a 
investigação ressalta outras articulações possíveis para a bicicleta no momento de 
crise pandêmica, principalmente em relação ao seu papel como meio potencial de 
redução da desigualdade social, e como veículo de democratização da informação.
 Ademais, é importante ressaltar que a investigação do debate público por meio 
dos jornais, apesar de justificada pelo período de crise e de rápidas mudanças que 
a cobertura jornalística registra com celeridade, traz uma limitação importante em 
relação ao conteúdo que é destacado e selecionado, tanto pelas mídias regionais, 
quanto pelas nacionais. Por conseguinte, é importante considerar que nem todos 
os debates sobre bicicleta, mobilidade e pandemia foram abarcados nesta pesqui-
sa, e trabalhos futuros podem mirar um horizonte de investigação sobre a solidifi-
cação dos debates atuais – que se encontram ainda em estado inicial, na forma de 
ação pública emergencial –, em possíveis políticas públicas concretas de mobilida-
de e ciclomobilidade para as cidades. 



66   Desafio Mobilidade 4

Referências
ANDRADE, V. et al. Mobilidade por bicicleta no Brasil. Rio de Janeiro: Prourb/
UFRJ, 2016.

BALAGO, R. Ciclovias mais largas e sem zigue-zagues podem ser legado da pande-
mia. Folha de S.Paulo, 19 jul. 2020.

BARDIN, L. Análise do discurso. Lisboa: Edições 70, 1977.

BÉHAR, A. H. O desenvolvimento e as políticas públicas de mobilidade urba-
na: uma análise do Programa Estadual de Mobilidade Urbana do Governo do 
Estado de Pernambuco (Promob). [s.l.], Universidade Federal de Pernambuco, 
2014.

CALLIL, V.; PEREIRA, D. C. DE A. Análise comparada de políticas públicas para 
bicicleta: Nova York, Cidade do México e São Paulo. Revista de Políticas Públicas, 
v.21, n.2, p. 915, 16 jan. 2018.

CAMPOS, C. E.; TAMPIERI, G. L. C.; AMARAL, M. C. DO. Desafios da ciclista e da 
bicicleta em Belo Horizonte. In: ANDRADE, V. et al. (Eds.). Mobilidade por bicicle-
ta no Brasil. Rio de Janeiro: Prourb/UFRJ, 2016. p. 21-50.

CAREGNATO, R. C. A.; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus 
análise de conteúdo. Texto & Contexto-Enfermagem, v.15, n.4, p. 679-684, 2006.

CHAI, X. et al. Analysis of Spatial-temporal Behavior Pattern of the Share Bike Usa-
ge during COVID-19 Pandemic in Beijing. arXiv:2004.12340 [physics], 17 maio 
2020.

DE VOS, J. The effect of COVID-19 and subsequent social distancing on travel beha-
vior. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, v.5, p. 100121, 
maio 2020.

GOURA. Bicicleta como alternativa de mobilidade nas cidades durante e após a 
pandemia. Gazeta do Povo, 29 maio 2020.

JIRÓN, P.; ITURRA, L. Momentos Móviles. Los lugares móviles y la nueva cons-
trucción del espacio público, ago. 2011.

KING, D. A.; KRIZEK, K. J. The power of reforming streets to boost access for hu-
man-scaled vehicles. Transportation Research Part D: Transport and Environ-
ment, v.83, p. 102336, 2020.



LÉVY, J. Os novos espaços da mobilidade. Geographia, v.3, n.6, p. 7-17, 2001.

LIMA, G. C. L. DE S.; CARVALHO, G. S. D. DE; FIGUEIREDO, M. Z. Incomplete con-
tracts for bus service during the COVID-19 pandemic. Revista de Administração 
Pública, v.54, n.4, p. 994-1009, ago. 2020.

MEDEIROS, R. M. Formação de política pública para o aumento da participa-
ção modal da bicicleta em Curitiba. Dissertação (Mestrado), Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná, Curitiba, 2012.

PIMENTEL, A. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa historio-
gráfica. Cadernos de Pesquisa, n.114, p. 179-195, 2001.

RODRIGUES, F.. Coronavírus: ciclistas devem evitar sair para pedalar durante 
o isolamento social, dizem médicos. G1, 28 mar. 2020.

ROSIN, L. B. Construção e execução da agenda de políticas cicloviárias em Bogotá, 
Buenos Aires e São Paulo. In: Estudos de mobilidade por bicicleta. São Paulo: 
Cebrap, 2018. p. 47-88.

SALVIATI, M. E. Manual do Aplicativo Iramuteq: versão 0.7 Alpha 2 e R Versão 
3.2. 3 2017. Disponível em: <http://www. iramuteq. org/documentation/fichiers/
anexo-manual-do-aplicativo-iramuteq-par-maria-elisabeth-salviati>.

SCHWEDHELM, A. et al. Bicicletas têm papel crucial na resiliência das cidades 
durante crise da Covid-19. WRI Brasil, 22 abr. 2020.

SHELLER, M.; URRY, J. (Eds.). Mobile technologies of the city. Londres; Nova 
York: Routledge, 2006.

SIMÕES, A. Coronavírus: corrida e ciclismo exigem até 20 metros entre as 
pessoas mesmo ao ar livre. Hoje em dia, 10 abr. 2020.

TEIXEIRA, J. F.; LOPES, M. The link between bike sharing and subway use during 
the COVID-19 pandemic: The case-study of New York’s Citi Bike. Transportation 
Research Interdisciplinary Perspectives, v.6, p. 100166, jul. 2020.

TORRES, T. Políticas públicas para bicicleta: análise comparativa entre as cidades 
de Fortaleza e Rio de Janeiro. In: Desafio Estudos de Mobilidade por Bicicleta 2. 
São Paulo: Cebrap, 2019. p. 65-134.

Desafio Mobilidade 4   67



68   Desafio Mobilidade 4



Empreendedorismo de si 
no capitalismo de plataforma: 

um estudo com entregadores ciclistas 
em São Paulo

2 Eduardo Altheman



Apresentação
O capítulo discute de que formas a noção de “empreendedoris-
mo de si” como forma subjetiva pode ser compreendida entre 
trabalhadores de plataforma. Para tal, realizamos uma pesquisa 
com entregadores ciclistas de plataforma na cidade de São Pau-
lo. A pesquisa é de cunho qualitativo, incluindo entrevistas em 
profundidade e etnografia digital. Partindo dos estudos críticos 
sobre neoliberalismo, buscamos analisar como certas dimen-
sões fundamentais do empreendedorismo de si apareciam nas 
falas e visões de mundo dos próprios entregadores.

1. Introdução
As plataformas1 de delivery, bem como o uso da bicicleta como 
meio de trabalho para realizar esse serviço, tornaram-se am-
plamente disseminadas nas metrópoles brasileiras nos últimos 
anos. Embora o ofício da entrega por bicicleta em si não cons-
titua uma novidade2, fatores de ordem socioeconômica (como 
sucessivas crises econômicas e a tendência crescente de tercia-
rização da economia e precarização do trabalho, que se tornou 
mais aguda no Brasil e no mundo grosso modo desde os anos 
1970), tecnológica (o boom das tecnologias relacionadas aos 
smartphones e às plataformas, assim como a disseminação em 
maior escala de planos móveis de internet) e relativa à estrutura 
urbana (implantação de vias apropriadas ao uso da bicicleta, es-
pecialmente em corredores financeiros e comerciais) levaram a 
outro patamar as cifras relativas a esse tipo de trabalho. Em anos 
recentes, o bike boy (e, em menor número, a bike girl) munido 
de smartphone e bag tornou-se presença constante nas ruas das 
grandes cidades no mundo e no Brasil.

“As informações e 
análises contidas no 
presente artigo são 
de responsabilidade 
do próprio autor e não 
refletem posições e 
opiniões institucionais 
ou de membros do 
Cebrap ou do Itaú 
Unibanco.”

Gostaria de agradecer 
a Eduardo Rumenig, 
cujas expertise no 
tema e experiência 
no campo foram 
fundamentais na 
escrita do capítulo. 
Agradeço igualmente 
a Victor Callil, Daniela 
Costanzo, Monise 
Picanço e Maria 
Carolina Oliveira pela 
contribuição decisiva 
ao desenho da 
pesquisa e pelos 
comentários atentos 
ao longo de toda a 
realização do estudo. 
Por fim, deixo 
registrado meu 
agradecimento 
a todes participantes 
do Desafio Mobilidade 
2020.

1 O debate sobre o que vem sendo chamado na literatura internacional de “capitalismo de plataforma” é 
 recente e congrega autores como Srnicek (2017), Scholz (2017) e Van Doorn (2017), entre outros. Seguindo 
 essa bibliografia, trabalharemos aqui com uma definição de plataforma como um “modelo de negócios” 
 que envolve uma reorganização da acumulação de capital que tem seus primórdios na bolha do “.com” nos 
 anos 1990 e sofre uma inflexão acentuada a partir da crise de 2008. Esse modelo compreende novas 
 tecnologias, novas formas de gestão do trabalho e novos modos de exploração do trabalho. Cabe ressaltar, 
 entretanto, que essas novas formas combinam-se com fenômenos previamente existentes (especialmente 
 no Sul global), tal qual a tendência à precarização do trabalho em larga escala, por exemplo – em curso 
 também no Norte global mutatis mutandis desde a década de 1970.
2 O “ciclista mensageiro” existe, na verdade, desde o último quarto do século XIX e há registro de sua apar 
 ção no Brasil já na virada para o século XX. Cf. Herlihy, 2004, p. 174 et seq.; Minarelli, 2020, p. 108 et seq.
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 Como consequência e vetor dessas transformações, é possível notar um au-
mento considerável no número dos ciclistas que utilizam a bicicleta como forma de 
locomoção e trabalho, de modo que não é possível negligenciar o fenômeno da ci-
clo e da micrologística3 quando o assunto é mobilidade urbana por bicicleta. Para se 
ter uma ideia, em um ano, de 2018 a 2019, há estimativas de um aumento de mais 
de 5 vezes no número de ciclistas com bolsas térmicas no maior eixo cicloviário em 
uso do país, a ciclofaixa da Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo4. Desde março 
de 2020, as restrições à circulação impostas pela pandemia de Covid-19 fizeram 
com que os números ligados ao setor crescessem ainda mais: logo nos primeiros 
dias de quarentena, algumas plataformas relataram um aumento de até 30% nas 
entregas5. Em um momento agudo de crise sanitária e econômica, as dificuldades 
trazidas pela pandemia aparentemente levaram um contingente considerável de 
pessoas a adotar o trabalho de entrega por plataforma – e a bicicleta – como forma 
principal de obter renda e se locomover pela cidade.
 Em suas primeiras versões, o novo tipo de relação de trabalho ligado a plata-
formas como Uber, AirBnB, Amazon Flex e TaskRabbit era visto como uma eco-
nomia de “bicos” (ou “gigs”, no termo consagrado em inglês), em oposição aos 
empregos tradicionais marcados pela jornada completa de trabalho e por relações 
“típicas” de assalariamento6 (cf. WOODCOCK; GRAHAM, 2020). Em outras pala-
vras, tratava-se de um setor classificado como uma fonte possível, porém incerta, 
de complemento de renda, mas não um emprego estável e a longo prazo. Nos 
últimos cinco anos, entretanto, com a pulverização massiva do tipo de trabalho 
fordista que marcou as relações de assalariamento do Norte global ao longo do 
século XX (especialmente nas três décadas compreendidas entre 1945 e 1973 – cf. 
CASTELS, 2008; HARVEY, 1998), aquilo que era tratado na bibliografia internacional 
como gig economy e caracterizado pelas próprias plataformas como um “side hus-
tle”7 (a ocupação lateral, o complemento de renda, mas não a ocupação principal) 
deixou de ser uma fatia acessória e passou a representar porcentagens cada vez 
maiores das economias nacionais. No Brasil, em termos do emprego da mão de 
obra, os aplicativos somados correspondem desde 2019 à maior fonte de “empre-
go” do país (cf. GRAVAS, 2019). Logo, esse modelo de negócios, designado pelo 

3 Para uma diferenciação entre micro e ciclologística, cf. Minarelli, 2020.
4 Cf. o relatório da Aliança Bike, disponível em: <https://aliancabike.org.br/wp-content/uploads/2020/04/rela- 
 torio_s2.pdf>. Acesso em; 20 ago 2020.
5 Cf., por exemplo, <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bikeboys-ganham-espaco-em-meio-a-cri- 
 se,70003237754>. Acesso em: 25 ago 2020.
6 É importante ressaltar que as chamadas formas “típicas” de assalariamento são formas que tomam o 
 padrão do trabalhador do Norte global, nacional (isto é, não migrante), masculino, branco e heterossexual 
 como norma. No Brasil, por exemplo, as formas típicas sempre foram muito mais a exceção do que a regra. 
 A respeito disto, cf. Oliveira, 2003; Telles, 2001. Isso impõe uma importante reflexão, que não será possível 
 levar adiante: como compreender a difusão em escala global da economia de bicos da perspectiva da peri- 
 feria do capitalismo e das raças, gêneros e sexualidades não dominantes?
7 Cf. a propaganda, disponível em: <https://youtu.be/3qQJTUYKmYU>. Acesso em: 19 mar. 2021, às 11h.
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sociólogo britânico Nick Srnicek como “capitalismo de plataforma” (SRNICEK, 
2017) constitui-se cada vez mais como tendência em todo o mundo – o que faz 
com que sua investigação em profundidade possa fornecer importantes insights 
sobre os contornos gerais do trabalho e da “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTU-
NES, 1999, p. 101; 2006, p. 18) contemporânea.
 Há, deste modo, um nexo entre tecnologia, trabalho e mobilidade urbana que 
passou a conectar setores cada vez mais abrangentes da população brasileira e que 
tem transformado decisivamente a paisagem urbana, a autopercepção dos indiví-
duos, as formas de locomoção, os arranjos e as relações laborais que se dão nesse 
contexto. Esse nexo trouxe para o centro do debate público o estatuto laboral e 
social do entregador por aplicativo. Seria ele um trabalhador extremamente preca-
rizado ou um parceiro em um modelo de negócios marcado pela cooperação entre 
as partes envolvidas? Trata-se de um funcionário que tem seus direitos trabalhistas 
negados ou um colaborador que se engaja na plataforma? A melhor designação 
seria a de um empregado cuja relação com o patrão é opaca, ou se trataria ainda de 
um empreendedor que investe em si mesmo ao adentrar a plataforma? Esse é o 
debate no qual este capítulo busca inserir-se.
 A querela ganhou importância recentemente no país, transbordando os limites 
do debate acadêmico e adquirindo centralidade no debate público geral. Juristas, 
economistas, cientistas sociais, políticos, setores da imprensa, agremiações políti-
cas e setores organizados dos próprios entregadores colidem em um debate que 
busca definir qual é, de fato, a designação correta para se referir ao tipo de atividade 
realizado pelos trabalhadores de plataforma (cf. NUZZI, 2020; SOPRANA, 2020; 
TEIXEIRA, 2020; VASQUES, 2020). De um lado, argumenta-se que as plataformas 
seriam responsáveis por aprofundar um modelo extremamente precário de traba-
lho, sem garantia de direitos trabalhistas fundamentais, e por difundir um modelo 
de “empregabilidade” marcado por volatilidade e insegurança. De outro, tenta-se 
enquadrar o tipo de atividade realizado nas plataformas como uma prestação de 
serviço por um parceiro – sem quaisquer tipos de vínculos empregatícios – que 
opera dentro de um modelo colaborativo, flexível e modular de negócios que cau-
sou uma “disrupção” nas antigas formas de empregabilidade.
 Não procuramos adotar, neste capítulo, uma posição neutra, um meio-termo 
entre duas posições supostamente extremas. Do ponto de vista objetivo, não nos 
resta dúvida de que o trabalho realizado nas plataformas é objetiva e inequivoca-
mente precarizado – os motivos para tal já foram exaustivamente elencados em 
pesquisas nacionais e ao redor do mundo (cf. por exemplo ABILIO, 2019; ANTU-
NES, 2020; SCHOLZ, 2017; SLEE, 2017; VAN DOORN, 2017).
 A pergunta que buscamos responder neste capítulo, entretanto, deve ser for-
mulada de outro modo: a despeito das condições objetivas evidentemente pre-
cárias de trabalho, como se dá a apreensão subjetiva dessas condições pelos en-
tregadores? Seria possível averiguar a existência de alguma dissonância entre o 
polo objetivo das circunstâncias laborais e o polo subjetivo de (auto)compreensão 
dessas mesmas circunstâncias? Em outras palavras: de que forma os entregadores 
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ciclistas por aplicativo interiorizam as categorias sociais externas relacionadas ao 
seu tipo de trabalho e concebem a si mesmos nesse processo?
 Este capítulo busca fornecer algumas diretrizes de respostas possíveis para 
essas questões e contribuir com a pesquisa nacional e mundial sobre o tema do ca-
pitalismo de plataforma (ABILIO, 2019; ANTUNES, 2020; MODA, 2020; SCHOLZ, 
2017; SLEE, 2017; SRNICEK, 2017; VAN DOORN, 2017) por meio de uma pesquisa 
teórica e empírica realizada com as principais personagens concernidas: os entre-
gadores. Esta análise é, portanto, realizada com base em suas vozes, uma vez que 
nosso interesse recai justamente nas percepções subjetivas dos atores imediata-
mente envolvidos no debate.

2. Sociedade neoliberal 
e empreendedorismo de si
Como referência teórico-analítica para analisar o tema do empreendedorismo, 
recorremos a uma linha de interpretação contemporânea dos estudos sobre neo-
liberalismo que congrega autores distintos como Bröckling (2007); Brown (2017); 
Dardot e Laval (2016); Ehrenberg, (2010); Gago (2018); e Lemke (1997, 2017). Tal 
linha lança mão das contribuições originais introduzidas por Michel Foucault, em 
especial no curso Nascimento da Biopolítica. Em tal curso, Foucault cunha a noção 
de “empreendedorismo de si” para fazer menção a uma modalidade de subjetiva-
ção que emerge a partir do “regime de veridição”8 neoliberal, especialmente entre 
o grupo de economistas, sociólogos, juristas e cientistas sociais que Foucault de-
nomina “anarcocapitalistas”, grupo esse concentrado especialmente na Escola de 
Economia da Universidade de Chicago9.
 O pensador francês inaugurou uma importante corrente investigativa, argumen-
tando que o neoliberalismo pode ser abordado não somente como um programa 
econômico em escala macrossocial, mas também como uma formação subjetiva 
que se forja no âmbito microindividual a partir dos mecanismos econômicos e de 
seu modo de concepção e criação do mundo.

8 Grosso modo, a expressão “regime de veridição”, empregada por Foucault (2008, p. 49 et seq.), refere-se 
 ao encontro entre um campo de saber e uma série de instituições e atores sociais que fazem emergir uma 
 nova modalidade de subjetivação, ditando a verdade ou a falsidade das ações no mundo a partir de então. 
 O regime de veridição neoliberal permite, por exemplo, que um indivíduo seja mensurado e julgado em 
 termos de sua atuação como homo oeconomicus que visa a alocar recursos raros para fins alternativos, 
 levando em consideração a utilidade marginal dessa alocação; ou que possibilita que uma política estatal 
 seja julgada em termos de seus inputs, de suas externalidades, que seja considerada superavitária ou defici- 
 tária etc. Caso tenham uma boa performance econômica, o sujeito e a política são verdadeiros; se, ao con- 
 trário, reprovarem no teste da empresa e do mercado, são falsos.
9 Para uma história detalhada do pensamento neoliberal, cf. Jones, 2014; Mirowski; Plehwe, 2009; Peck, 
 2012.
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 A linha analítica em questão argumenta que, desde a emergência do pensa-
mento neoliberal ainda no início do século XX, é possível rastrear uma ambição 
muito mais totalitária do que um mero programa de taxação regressiva ou de pri-
vatização de bens públicos. De fato, embora estes sejam pontos constantes na 
agenda econômica neoliberal onde quer que ela tenha sido implementada, o esco-
po e a profundidade dos mecanismos neoliberalizantes são muito mais amplos. Há 
um projeto de sociedade em jogo, que parte do domínio do econômico, mas que o 
ultrapassa em larga medida. Como afirma Foucault,

   Na verdade, [trata-se] de constituir uma trama social na qual as uni- 
   dades de base teriam precisamente a forma da empresa [...]. 
   É essa multiplicação da forma “empresa” no interior do corpo social 
   que constitui, a meu ver, o escopo da política neoliberal. Trata-se de 
   fazer do mercado, da concorrência e, por conseguinte, da empre- 
   sa, o que poderíamos chamar de poder enformador da sociedade 
   (FOUCAULT, 2008, p. 203)

 O termo “enformador”, empregado por Foucault, busca revelar a amplitude 
do projeto: no projeto neoliberal, trata-se de retirar do mercado e da empresa o 
decalque para a forma da sociedade como um todo, dos aspectos mais macroes-
truturais aos processos que se dão na escala microindividual. Um dos principais 
desdobramentos dessa saturação do social pelo econômico é que o regime neoli-
beral pressupõe – e, ao mesmo tempo, faz emergir – uma modalidade específica de 
subjetivação, ou uma forma de assujeitamento; nos termos de Foucault, trata-se do 
“empreendedor de si mesmo”, cujas características serviram de orientação para a 
formulação do roteiro de pesquisa.
 O primeiro elemento constitutivo dessa forma subjetiva é a lógica da concor-
rência. Na analítica de Foucault, mesmo em sua versão ordoliberal10 europeia, o 
pensamento neoliberal situava a concorrência no cerne de seu projeto. E a concor-
rência não era vista na obra de ordoliberais como um atributo exclusivo de empre-
sas ou produtos. Ao contrário, ele fazia parte de uma política muito mais ampla, 
uma política de sociedade embasada no projeto “que declara como télos humano 
a capacidade do mercado e da concorrência” (MARTI, 2008, p. 294). Desse modo, 
além de supostamente desfazerem monopólios e oligopólios, os mecanismos con-
correnciais deveriam saturar igualmente as relações políticas e sociais: os sujeitos 
empreendedores de si deveriam concorrer entre si até mesmo quando não ime-
diatamente situados nos tempos e locais de trabalho. Na realidade, a concorrência 
torna-se tão difusa que não se dá somente no nível interindividual, mas também na 
forma internalizada da concorrência consigo mesmo, da autoimposição de metas e 

10 Referência ao grupo de neoliberais austríacos e alemães organizado em torno da revista Ordo – daí a alcu- 
 nha. Cf. Foucault, 2004, p. 103 et seq.
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da necessidade perene de autossuperação – não raro acompanhada de acidentes 
laborais e sofrimento psíquico, como ansiedade, depressão e burnout, frequente-
mente em regime de comorbidade (cf. BRÖCKLING, 2007; EHRENBERG, 2010; 
HAN, 2015).
 Outro aspecto que merece destaque no âmbito do projeto de sociedade 
neoliberal é o da responsabilização individual pelos riscos sociais. Um dos objetivos 
centrais de toda a agenda neoliberal é o da reconfiguração do Estado de Bem-estar 
tal qual compreendido a partir de uma abordagem keynesiana ou social-democrata 
(para nem mencionar marxista): ao invés de o Estado ser concebido como o agente 
responsável por corrigir no corpo social as desigualdades herdadas historicamente 
de classe, raça, gênero e sexualidades por meio de programas sociais distributi-
vos e sistemas de seguridade social, ele deveria esforçar-se por responsabilizar os 
indivíduos pelos resultados de suas ações. Todos os riscos e custos relativos ao 
desemprego, à saúde, à atividade laboral, à velhice deveriam ser, nesse diapasão, 
suportados pelos indivíduos atomizados. Nota-se aí a tentativa de “desmantela-
mento da sociedade” (BROWN, 2019, p. 33 et seq.) – como viria a afirmar uma das 
maiores representantes desse programa, Margaret Thatcher, “não existe tal coisa 
como a sociedade”. Nessa reconfiguração, conforme afirma Lemke, “o indivíduo 
torna-se responsável por seu sucesso – ou fracasso” (LEMKE, 2001, p. 202).
 Esse programa em larga escala de responsabilização individual, por um lado, 
tende a precarizar a vida dos sujeitos, uma vez que eles têm de suportar sozinhos 
imensa carga de infortúnios sociais – algo que, como veremos, atinge em cheio 
os entregadores ciclistas entrevistados; por outro lado, acoplado à concorrência 
ubíqua, ele também tem a tendência de fomentar um sentimento meritocrático 
segundo o qual os “vencedores” são aqueles que se esforçaram mais e, portanto, 
são merecedores de seu “sucesso”. Essa noção de desempenho individual, soma-
da à de justiça da competição, é outro dos pilares da noção de empreendedor de si 
que investigamos e também fez sua aparição na fala dos entrevistados.
 Há outra decorrência dessa reconfiguração neoliberal do Estado, que Wendy 
Brown (2017) chamou de uma “revolução furtiva”, pois nem sempre ocorre de 
modo explícito, mas se infiltra sub-repticiamente. Trata-se do projeto de espraia-
mento da racionalidade típica dos mercados e empresas para o próprio Estado. Em 
outras palavras, é o momento no qual o próprio Estado incorpora em suas institui-
ções e circuitos internos a racionalidade neoliberal dos mercados e torna-se, em si, 
uma instituição moldada pela forma da empresa. Esse processo, por meio do qual 
o modus operandi do Estado é acusado de ser excessivamente moroso, burocrá-
tico, corrupto, rígido e ineficiente, busca promover o triunfo da “gestão” sobre a 
“política”. Por meio dele, os sujeitos empreendedores de si tendem a localizar no 
Estado – e não nas empresas, por mais espoliadoras e monopolísticas que possam 
ser – a fonte de todas as mazelas sociais e adversidades individuais às quais estão 
submetidos em seus cotidianos. E a solução para esses problemas é ofertada pela 
empresa enxuta, supostamente muito mais ágil, eficiente, transparente e flexível.
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 Dois outros aspectos do “empreendedorismo de si” foram extraídos da linha 
de interpretação teórica que seguimos e utilizados como base de investigação na 
pesquisa empírica.
 O primeiro deles é uma decorrência do conceito de “capital humano”. Uma das 
principais determinações dessa teoria, tal qual proposta por autores como Theo-
dore Schultz, Jacob Mincer e Gary Becker, é que todos os seres humanos detêm 
alguma espécie de capital, uma vez que este pode ser definido, de modo genérico 
e vago, como “o conjunto de todos os fatores físicos e psicológicos que tornam 
uma pessoa capaz de ganhar este ou aquele salário” (FOUCAULT, 2008, p. 308). 
Dado que um “conjunto de fatores físicos e psicológicos” é uma característica que, 
como seres humanos, todos possuímos, existe aí uma tentativa de universalização 
do modelo do empreendedor de si e, ao mesmo tempo, de consequente apaga-
mento das relações de exploração laborais e sociais que diferenciam e hierarquizam 
grupos e classes sociais de forma mais estrutural. Afinal, capital não é mais um 
atributo que define exclusivamente as classes burguesas, mas todos os indivíduos, 
sem distinção de classe; analogamente, a classe trabalhadora não é mais definida 
negativamente como aquela despossuída dos meios de produção. Logo, o empre-
endedor de si, ao possuir um conjunto único de atributos do qual retira sua renda 
no mercado, não é alguém explorado por outrem: ele próprio tornar-se-ia um capi-
talista.
 Por fim, a última dimensão do tema do empreendedorismo de si que averigua-
mos em nossa pesquisa refere-se à menor inclinação à organização política coletiva 
da categoria. Uma vez que há um espraiamento intenso de valores como concor-
rência, desempenho pessoal e responsabilização individual, as possibilidades de en-
contrar laços de solidariedade política entre os pares pode ser severamente lesadas, 
levando a mais uma camada de atomização dos sujeitos empreendedores de si.
 Cabe ressaltar que todas as dimensões e aspectos do conceito de “empre-
endedorismo de si” tecem uma rede de relações entre si, determinando-se reci-
procamente. A concorrência ubíqua, por exemplo, está intimamente associada ao 
desempenho pessoal, que, por sua vez, pode alterar a percepção de exploração, 
o que influencia imediatamente a propensão à organização política da categoria. 
Tentamos realizar uma redução estrutural a partir da constelação de problemas aos 
quais o conceito se refere para elaborar uma metodologia factível de pesquisa; cien-
tes, entretanto, de que provavelmente diversas dimensões apareceriam emaranha-
das na empiria. Além disso, o tema comporta outras dimensões que não puderam 
ser abordadas na presente pesquisa. Analisemos, agora, alguns de seus achados 
empíricos.
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3. Nota metodológica e descrição geral 
dos entrevistados
Para levar a cabo a investigação proposta, realizamos uma pesquisa empírica com 
entregadores ciclistas que trabalham em plataformas na cidade de São Paulo. Fo-
ram empregadas duas técnicas distintas e paralelas de sondagem: uma etnografia 
digital em grupos de Facebook e (principalmente) de WhatsApp, que congregam 
milhares de bike boys e girls na cidade; e entrevistas em profundidade guiadas por 
um roteiro semiestruturado com entregadores. Ambos os instrumentos emprega-
dos – a etnografia digital e as entrevistas – ofereciam a vantagem de aplicação sem 
contato e sem aproximação física, cumprindo, portanto, as recomendações das 
autoridades competentes relativas à pandemia de Covid-19.
 A etnografia digital foi realizada em dois grupos cujos participantes são entre-
gadores de plataforma em São Paulo, a saber: o grupo de Facebook “SÓ BIKE 
ENTREGADORES SP: Rappi - Uber Eats - Ifood”, grupo público criado em 11 de 
novembro de 2010 que conta com 6.100 membros; e o grupo de WhatsApp “Entre-
gadores de SP”, grupo criado em 11 de maio de 2019 cujos membros somam 211 
participantes. Apesar de conter um número significativamente menor de membros, 
o grupo de WhatsApp em questão mostrou-se muito mais ativo e revelador do que 
o do Facebook. Possivelmente, esse fato deve-se à sensação maior de anonimato 
propiciada pelo WhatsApp, que não vincula as mensagens de um usuário a um feed 
extenso e a uma pessoa física, com fotos, amigos, conexões de trabalho, família 
etc. Desse modo, os membros trocam no WhatsApp um extenso volume diário 
de mensagens, vídeos, imagens, áudios, stickers e memes – volume que revelou 
importantes aspectos do tema investigado.
 A observação nos grupos teve início em 2 de dezembro de 2020 e durou até 31 
de janeiro de 2021. Durante esse período de 60 dias, observei diariamente o grupo 
(com a devida anuência dos administradores) e fiz anotações diárias sobre temas 
de interesse da pesquisa. Além disso, sempre que necessário, tirei prints das telas 
para melhor ilustrar certos tópicos, especialmente quando as interações on-line 
ocorriam por meio de imagens, vídeos e stickers.
 A etnografia digital oferece a vantagem de observar os participantes do grupo 
em suas inúmeras conexões e relações diárias com baixa interferência do obser-
vador, uma vez que os membros do grupo estão entre seus pares, e, portanto, 
sentem-se mais livres e confortáveis para expressar opiniões que poderiam ser 
constrangidas em outras circunstâncias.
 Também realizei 8 entrevistas em profundidade orientadas por roteiro semies-
truturado com entregadores de bicicleta que atuam em São Paulo. As entrevistas 
ocorreram entre 12 de dezembro de 2020 e 16 de janeiro de 2021 e foram reali-
zadas por telefone e registradas por meio do gravador do computador. A duração 
mínima registrada foi de 45’49’’ e a máxima, de 1h27’50’’. Privilegiamos o horário 
da tarde, entre o término do almoço e o início do jantar, para realizar as entrevistas, 
uma vez que nesse período a maioria dos entregadores não está ativa em nenhuma 

Desafio Mobilidade 4   77



entrega; ao contrário, trata-se de um horário em que, mesmo logado no aplicativo, o 
entregador enfrenta longas horas de espera – o que é parte constitutiva do trabalho 
on-demand de plataforma.
 O acesso a 7 dos entregadores foi gentilmente compartilhado pelo pesquisador 
Eduardo Rumenig, que já havia realizado uma pesquisa de campo com ciclistas 
entregadores de plataforma na cidade de São Paulo em 2020. O oitavo entregador 
foi indicado por um dos entregadores entrevistados.
 Todos os entrevistados foram expressamente informados sobre os objetivos 
da pesquisa e as instituições nela envolvidas. Todos consentiram com a gravação 
das entrevistas, assim como com o uso dos dados coletados no presente capítulo, 
desde que garantido o direito ao anonimato.
 Apresento a seguir um breve perfil dos 8 entregadores entrevistados. Tal perfil, 
embora não exaustivo, pode oferecer balizas analíticas na observação do conteúdo 
das entrevistas.
 Os entrevistados possuem entre 21 e 40 anos de idade e são todos homens. 
Em termos de escolaridade, 3 possuem o 2º grau completo, ao passo que outros 
3 possuem o superior incompleto e, por fim, 2 já haviam completado o ensino su-
perior. Apenas 1 afirmou estar estudando formalmente no momento, sendo que 
outro mencionou estudar inglês “por conta”. Em termos de religião, 3 afirmaram 
ser evangélicos, 2 ateus, 1 católico, 1 “não ter nenhuma religião” e 1 afirmou ser 
“temente a Deus”, sem especificar nenhuma denominação religiosa.
 As plataformas em que alegaram trabalhar foram: iFood, UberEats, Rappi e 
Delivery Center, sendo que todos mencionaram a iFood11. O período no qual os 
entrevistados afirmaram trabalhar em plataformas variou entre 6 meses e 3 anos e 
8 meses. A quantidade de horas diárias de trabalho declarada pelos entrevistados 
variou entre 3 e 12, sendo que a média entre os 8 entrevistados foi de 8 horas e 50 
minutos, aproximadamente. Seis afirmaram trabalhar 6 dias por semana, 1 afirmou 
trabalhar 5 (“raramente 6”) e 1 afirmou trabalhar 7 dias por semana. Sete dos en-
trevistados afirmaram não desejar trabalhar mais horas ou dias por semana; apenas 
1, aquele que trabalha 3 horas por dia, disse desejar aumentar o número de horas 
para 8 diárias, contanto que “houvesse mais demanda, mais entrega para fazer”, 
para que não precisasse ficar parado tanto tempo.
 Os locais mencionados como aqueles em que a maior parte das entregas é 
realizada pelos entrevistados são: centro, região da Avenida Paulista, Itaim, Santa 
Cecília, Pinheiros, Higienópolis, República, Brooklin, Perdizes, Barra Funda, Lapa, 
Vila Mariana, Vila Olímpia e Bom Retiro. Os entrevistados residem, por sua vez, nos 
seguintes bairros de São Paulo: Cachoeirinha, Mooca, Freguesia do Ó, Vila Susana, 

11 Dois relataram também ter trabalhado no passado para a empresa Carbono Zero. No entanto, a despeito 
 de ter bikers freelancers, como esta também contrata seus entregadores ciclistas por meio de regime CLT 
 e oferece alguns instrumentos de trabalho, além de oferecer alguns benefícios, julgamos que ela não pode- 
 ria ser plenamente classificada como “plataforma” no âmbito da discussão sobre “capitalismo de platafor- 
 ma” supramencionada. 
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Jardim Mélia, Parque Anhanguera e Pirituba. A discrepância entre local de trabalho 
e de moradia implica grandes distâncias que os entregadores têm de pedalar so-
mente para chegar à região em que realizam as entregas. O número de quilômetros 
pedalados por dia variou entre 40 e 180, embora muitos tenham afirmado tratar-se 
de mera estimativa.
 Todos os entrevistados afirmaram trabalhar com bicicleta própria e que seus 
rendimentos diários variaram entre R$50 e R$270, a depender de fatores como: 
promoções extras nas plataformas; se o dia em questão pertence ao fim de sema-
na ou a dias úteis; proximidade do dia 5 ou 20 de cada mês (e, consequentemente, 
do dia de recebimento dos clientes, que então aumentam seus pedidos nas plata-
formas); entre outros. Em termos semanais, os entrevistados informaram ganhar 
entre R$ 420 e R$ 1.200, aproximadamente. Já no mês, as estimativas oscilaram 
entre R$ 1.000 e R$ 4.800.
 Em termos dos gastos mensais destinados ao trabalho, os entrevistados rela-
taram quantias entre R$ 20 e R$ 400, sendo que a maior parte mencionou apenas 
os gastos relativos ao plano de internet no celular, enquanto outros incluíram ainda 
despesas com manutenção da bicicleta e com alimentação na rua.
 Sete dos 8 entrevistados não exerciam qualquer atividade como complemento 
de renda, retirando seus rendimentos exclusivamente do trabalho nas plataformas. 
A trajetória profissional deles era variada, mas somente um já era entregador ciclis-
ta antes da chegada das plataformas no Brasil. Os demais já realizaram vários tipos 
de trabalho: ajudante de pedreiro, operador de máquinas, atendente de telemarke-
ting, ajudante de cozinha, analista acadêmico em uma universidade, feirante e es-
tágios diversos foram relatados como trabalhos previamente realizados, por vezes 
pela mesma pessoa, caracterizando aquilo que a sociologia do trabalho e urbana 
brasileira designou como “viração” ou como “precariado” (cf. por exemplo ALVES, 
2000; BRAGA, 2012; OLIVEIRA, 2003; TELLES, 2001). No entanto, no momento, 
com a exceção de um entregador que relatou também participar de Hackathons e, 
“por incrível que pareça, conseguir ganhar dinheiro com isto”, os demais 7 entre-
vistados dedicavam-se unicamente às entregas por bicicleta nas plataformas.
 Apresentamos a seguir uma tabela com o nome (fictício) e algumas das carac-
terísticas resumidas de cada entrevistado.
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Tabela 1 • Características dos entrevistados

Entrevistado

Alan

Carlos

Felipe

Guilherme

João

Miguel

Pedro

Idade

21

29

25

40

34

29

25

Escolaridade

Superior 
incompleto

Superior 
incompleto

2º grau 
completo

2º grau 
completo

Superior 
incompleto

2º grau 
completo

Superior 
completo

Horas/ 
dias

8 a 11

6 a 7

10

9
a 10

3

12

11

Dias/ 
semanas

6

5 (rara-
mente 6)

6

6

7

6

6

Religião

Católico

Ateu

Evangélico

Temente
a Deus

Ateu

Evangélico

Nenhuma

É a renda 
principal no 
domicílio?

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Renda 
diária 
(R$)

70

90

De 145 
a 270

De 110 
a 150

50

De 50 
a 100

De 120 
a 200

Já recebeu 
algum benefício 

do governo

Seguro- 
desemprego

Aux. emerg. 
na pandemia

FGTS uma vez, 
mas não sabia se 
era do governo 
ou da empresa

Nunca

Aux. emerg. 
na pandemia

Aux. emerg. 
na pandemia

e Bolsa Família

Aux. emerg. 
na pandemia

e Prouni

Renda 
semanal

(R$)

420

500

De 800 
a 1200

1000

Em torno 
de 500

500

De 850
a 1000

Rafael 21 Superior 
completo

Há quanto 
tempo trabalha 
na plataforma

9 meses

1 ano e 
2 meses

1 ano

Cerca de 
3 anos

3 anos
e 8 meses

2 anos

1 ano
e meio

6 meses 8 Normal-
mente 6 Evangélico

Não 
soube 
dizer

De 50 
a 60

Aux. emerg. 
na pandemia500

Fonte: elaboração própria.
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4. Os entregadores ciclistas de plataforma 
e o empreendedorismo de si
Este item é dedicado à interpretação e análise do material empírico angariado nas 
entrevistas e na etnografia digital. Ele está dividido em seções temáticas, organi-
zadas pelas dimensões do conceito de “empreendedorismo de si” apresentadas 
acima.

4.1. Concorrência
Buscamos compreender de que modo os entrevistados tinham a concorrência 
como um atributo incorporado por meio de um bloco dedicado a averiguar as per-
cepções e concepções relativas a outros entregadores ciclistas. 
 O trabalho de plataforma está saturado daquilo que a sociologia do trabalho (e 
os próprios desenvolvedores destes mecanismos) convencionou chamar de “gami-
ficação” (cf. SCHOLZ, 2017, p. 84 et seq.): grosso modo, trata-se de inserir no pro-
cesso de trabalho uma série de mecanismos, amparados em técnicas behavioristas 
e psicológicas, que buscam aumentar o engajamento do trabalhador na plataforma 
de modo supostamente lúdico, como em um game. Por meio desses mecanismos, 
que podem ocorrer na forma de um score, uma meta de entregas, uma promo-
ção de incentivos, entre outros, as plataformas buscam realizar duas operações 
concomitantes: fidelizar os trabalhadores em sua plataforma, para que eles não a 
abandonem em massa e passem a realizar entregas em outras plataformas; e, prin-
cipalmente, aumentar a dedicação e a produtividade do trabalhador, uma vez que 
os engenhos viciantes e ao mesmo tempo instintivamente gratificantes dos games 
fazem com que o entregador fique logado por mais horas. 
 A gamificação e a internalização da concorrência discutida acima operam como 
um mecanismo de retroalimentação constante: aquela estimula o engajamento exi-
gido para a superação das metas diárias impostas pelo indivíduo (e por sua neces-
sidade material, cabe não perder de vista), enquanto esta, inversamente, renova 
perenemente a necessidade do estabelecimento de novas metas por uma estrutu-
ra de aliciação psicológica. Encontramos evidência desse mecanismo em operação 
no grupo de WhatsApp, quando um dos entregadores enviou a seguinte figura:
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Figura 1 • Meta       Figura 2 • Recorde

 
 Imagens como essas, por meio das quais um entregador torna pública para os 
demais entregadores a capacidade de atingir sua meta, eram constantes no grupo 
de comunicação. Elas também se relacionavam intimamente com a ideia de meri-
tocracia e desempenho individual, discutida abaixo.
 A gamificação também está atrelada a um imaginário mais amplo analisado por 
Alain Ehrenberg (2010). Suas considerações mostram como o que ele chama de 
“esporte-aventura” tornou-se um importante vetor de penetração do empreende-
dorismo nas classes médias e populares. Resumidamente, seu argumento é que o 
esporte tende a naturalizar a ideia de que existe uma competição que é justa e que 
o vencedor ganha por seus próprios méritos, que são, além disso, exclusivamente 
individuais. A aventura, por sua vez, acostuma os indivíduos à instabilidade, à im-
previsibilidade, à flexibilidade e à necessidade de correr riscos constantes. Quando 
transpostas do universo do esporte-aventura para o mundo do trabalho e para a vida 
em sociedade de modo geral, essas noções ajudam a capilarizar o empreendedoris-
mo para além dos empreendedores “clássicos” das classes altas.
 Além da gamificação da plataforma, há outro fato essencial que tende a fomen-
tar a competição entre os trabalhadores: a modalidade de remuneração. Uma vez 
que a remuneração do entregador é calculada por cada entrega realizada (e não por 
uma jornada de trabalho medida diretamente em quantidade de tempo, aproximan-
do-se do conceito de “salário por peça”, desenvolvida por Marx em O Capital – cf. 

Fonte: WhatsApp.

Participante 1
235

$

@Xxxxx também sabe um cadin 
como foi

Participante 2
Continua assim que vc vai longe

Bati meu recorde fiquei muito feliz 
graças a Deus com permissão do 
Pai

Participante 2
Entendeu cachorro no sol e na 
chuva tlgd

Participante 1
Hj foi em sol é chuva kkk

Fonte: WhatsApp.
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MARX, 2013, p. 621 et seq.), essa modalidade tende a fomentar a intensificação 
e a prolongação do trabalho e, ao mesmo tempo, a competição entre os players 
do jogo – neste caso, os entregadores –, uma vez que o ganho está diretamente 
relacionado ao desempenho individual.
 Por conta desses fatores, presumíamos que o aspecto da competição desen-
freada, um dos pilares do empreendedorismo de si, conforme visto acima, ficaria 
em evidência.
 Duas questões tinham o objetivo de perscrutar este ponto, a saber: como o 
entrevistado via outros entregadores de bicicleta quando passava por eles em seu 
cotidiano na rua; e o que os entregadores pensavam sobre propostas de restringir 
o acesso de novos entregadores na plataforma. 
 A ideia principal da primeira pergunta era perscrutar se sentimentos de solida-
riedade dentro da categoria se sobrepunham aos de competição no dia a dia do 
trabalho por plataforma. Nesse primeiro momento, tínhamos em vista a dimensão 
da competição dentro da plataforma, isto é, entre entregadores que já haviam tido 
seu cadastro liberado nos apps e estavam realizando entregas normalmente.
 O objetivo principal da segunda pergunta, por sua vez, era compreender se 
o entregador era capaz de se colocar em uma posição de alteridade que levasse 
em conta as necessidades e anseios de outros que não ele mesmo. Estava em 
jogo compreender em que medida os entrevistados elaboravam um raciocínio que 
levava em conta a posição deles próprios, já inseridos na plataforma, e de outros 
potenciais entregadores, que ainda aguardavam a liberação de seu cadastro, es-
pecialmente em um momento de pandemia em que milhares de trabalhadores 
estavam sendo empurrados para o desemprego e o subemprego diariamente.
 A pergunta que questionava como os entrevistados viam outros entregadores 
ciclistas foi realizada primeiro. Noções que apontam exclusivamente no sentido de 
solidariedade apareceram nas entrevistas. As seguintes frases e expressões foram 
utilizadas: “[vejo-os] que nem eu, buscando oportunidade também. As pessoas es-
tão sendo ajudadas, como eu fui ajudado, fico feliz de vê-los trabalhando” (Guilher-
me); “a gente está na mesma correria, muitas vezes encosta e nem conhece, mas 
está correndo pro mesmo lado que você! Às vezes fura o pneu, ajuda, empresta 
uma ferramenta... Com moto também, cada um está na correria, um dá passagem 
para moto, e vice-versa, retribui com uma buzina, dá um joia, não importa qual o 
aplicativo” (Felipe); “[enxergo-os] da mesma forma que me enxergo, todos os en-
tregadores se conhecem, todos nós, independente do aplicativo, todos nós conhe-
cemos os problemas... É uma família, quando olho para um, é da mesma forma que 
olho para mim” (Alan); “Penso: ‘guerreiro’. É mais um guerreiro na luta. De bicicleta 
é suado, é pesado, então é guerreiro para fazer seu dinheiro” (Miguel). A ideia de 
ver o outro como a si mesmo, ou até como “alguém da família”, expressa nas en-
trevistas, tendia a refutar a hipótese inicial de uma presença massiva da noção de 
competição e apontar certa empatia entre os entrevistados. No entanto, estas não 
foram as únicas ideias expressas.
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 Uma aparente neutralidade em relação aos polos concorrência e solidariedade 
foi notada em outras entrevistas. Rafael afirmou: “cumprimento, admiro a bicicleta 
ou moto e tchau. Só o básico do contato”. E Carlos: “normal, [...] conversava bas-
tante. Mas era uma relação profissional, não tinha muito mais do que isto. Não tinha 
vínculo nenhum”.
 Dois entrevistados, entretanto, expressaram um sentimento acentuado de 
competição em relação a outros entregadores. Um deles de modo contraditório e 
velado e o outro, de forma inequívoca e direta.
 João narrou uma mudança de atitude em relação a outros entregadores de bici-
cleta. Ele já trabalhava havia um tempo considerável como entregador de bicicleta 
antes da chegada das plataformas de delivery no Brasil e, portanto, já possuía larga 
experiência no ofício: “no começo eu enxergava [os outros entregadores] como 
adversários. Eu olhava com bastante prepotência, arrogância. Eu já estava com sete 
anos de experiência e pensava, está facinho para mim, está fácil de ganhar esta 
concorrência”. Além de ele mencionar a ideia de concorrência e expressar o desejo 
de “ganhar” nela, salta aos olhos o uso de um termo carregado de sentido, “adver-
sário”, cuja conotação vai além da mera ideia de competição e adentra a semântica 
mais agressiva do embate e da guerra. De qualquer forma, à primeira vista, João 
narrava uma experiência de transformação no sentimento de concorrência. Ele des-
creveu os eventos que levaram a essa transformação. O principal fator de piora em 
seu trabalho, desde seu ingresso na plataforma mais de três anos antes, era que, 
após um ano de serviço, houve um movimento massivo de motoboys fazendo o 
cadastro na plataforma como ciclistas, mas realizando as entregas, realmente, de 
moto. A estratégia, segundo João, dava-se porque o cadastro de bicicleta não exi-
gia nenhuma comprovação do modo de transporte utilizado. Além disso, quando 
alguém se cadastra como ciclista, o raio máximo de atuação oferecido pela platafor-
ma é consideravelmente menor do que aquele atribuído à moto. Ao empregarem 
a moto nesse raio reduzido, os motofretistas podiam trabalhar logados em mais de 
uma plataforma ao mesmo tempo, realizando assim diversas entregas de uma só 
vez, sem correr o risco de atrasos e, logo, de sofrer penalizações na plataforma. 
“Em 2018, da noite para o dia, minha renda caiu horrores, porque começou a ter 
muitos ciclistas entre aspas na região do Itaim Bibi”, disse ele. Foi nesse momento 
que o sentimento em relação a outros ciclistas deixou de ser crivado pela competi-
ção e passou a adotar o tom de solidariedade:

   [...] vieram os caras de moto se cadastrando como bike. Daí eu 
   parei de ver os caras de bike como adversários e comecei a con- 
   versar com eles: “você viu lá, o cara de moto e o aplicativo dele 
   está cadastrado como bike, ele furou nossa fila!”. Comecei a ver 
   que eu precisava conversar com eles para criar uma movimenta- 
   ção.
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 Notamos, à primeira vista, a criação de um sentimento de identidade e so-
lidariedade com outros entregadores ciclistas que se manifestou até mesmo na 
forma de uma possível organização política (a “movimentação”). No entanto, essa 
identidade era forjada na contraposição em relação a outro grupo de entregadores, 
os motoboys. A competição, portanto, não havia desaparecido do imaginário de 
João, mas somente migrado de alvo dentro da plataforma: dos ciclistas para os 
motofretistas. Chama atenção que sua indignação não se dirigia à plataforma e suas 
regras, que permitiam tal uso indevido do aplicativo, ou que incentivavam formas 
individualizadas de competição desenfreada, mas sim a outro entregador dentro 
da plataforma, que, conforme descreveu João em outro momento da entrevista, 
estaria “canibalizando” os ciclistas.
 Pedro foi ainda mais direto quando perguntado sobre sua relação com outros 
entregadores ciclistas, inclusive expressando certo constrangimento ao revelar seu 
sentimento de concorrência em relação a outros entregadores:

   Eu os enxergo... [risadas nervosas] ai... como concorrência [risa- 
   das]... porque quanto mais entregador na rua, mais divisão de en- 
   tregas haverá... às vezes eu penso isto, quando para um pouco de 
   chamar o aplicativo, eu penso “é porque tem muito entregador!”.

 A opinião de Pedro foi corroborada no grupo de WhatsApp, como demonstra o 
seguinte diálogo:

Figura 3 • Concorrência

12 “Príncipe das entregas” é uma referência ao perfil homônimo de um entregador motofretista com alguma 
 popularidade nas redes sociais. Só no Instagram ele tem quase 140 mil seguidores. 

Fonte: WhatsApp12.

Participante 1
Até agora não tocou nada

Participante 1
Príncipe das entregas colaborou 
pra isso

Ele fez um monte de gente usar 
um link dele que dava aprovação no 
mesmo dia

Participante 2
Tava boazinha agora monte gente 
cadastrou sei lá

Participante 2
Se ficou sabendo [plataforma] 
aprovou uma pá de entregador. 
Por isso tá meio fraco
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 Quando realizamos a segunda pergunta, referente a uma proposta de restringir 
o acesso de novos entregadores na plataforma, notamos como o tema da concor-
rência, menos agudo anteriormente, aparecia com mais intensidade. Guilherme 
afirmou: “É uma forma de eles selecionarem os entregadores. Se a pessoa não 
faz na seriedade, ela está tirando a vaga de outra pessoa, daí eu acho que é válido 
sim. O aplicativo está saturado, eles precisam ver... Com muita gente no aplicativo, 
vai cair o volume de entregas”. Em sua fala, ele ressaltou a necessidade de “sele-
cionar” os melhores entregadores – uma menção direta à ideia de que os vence-
dores em uma competição deveriam ser beneficiados e os perdedores, excluídos. 
Na mesma toada, Felipe expressou seu ponto de vista sobre a questão:

   O [plataforma]13 tinha que fazer uma peneira para ver quem re- 
   almente quer trabalhar. Já vi muitos casos do cara que trabalha três 
   vezes por semana e eu trampando direto de segunda à sábado das 
   11h às 22h; e eu via que muitas vezes o cara, só porque ele [...] 
   tem mais tempo na casa, ele tinha uma valorização. Concordo com 
   a peneira dos que realmente querem trabalhar. Não tem que abrir 
   o leque para todos. Na empresa é assim: quem mais se esforça 
   leva. Eu me esforço mais, mas você é promovido porque tem mais 
   tempo de casa? Mas você falta quando quer, leva atestado, eu não 
   acho certo. Se você é exemplar, tem que ser reconhecido. O erro 
   do [plataforma] é abrir o leque para todos e dá no que está aconte- 
   cendo agora: superlotação de entregadores [...].

 Além de enfatizar a justiça dos mecanismos concorrenciais, ele fez questão de 
execrar os próprios trabalhadores que se valeriam de subterfúgios, em sua visão, 
inescrupulosos, para obter vantagens no trabalho, seja faltando ou apresentando 
atestados médicos. Miguel manifestou, de modo geral, as mesmas ideias: “Acho 
certa [a restrição], porque antes da epidemia, ninguém queria se cadastrar; agora, 
com a epidemia, só tem entregador na rua, muita gente que a firma parou, voou 
para os aplicativos. Está tomando daquele que está há um ano, dois anos, para fazer 
a parada agora. Daí não fica legal”.
 Em suma, cada um desses entrevistados abordou a competição a partir de um 
ângulo distinto, mas os três expressaram que a restrição seria justa, uma vez que 
poderia favorecer aqueles que mais se esforçam e merecem – grupo no qual eles 
mesmos se incluíram. Dois tipos de argumento embasaram sua opinião, um de 
ordem meritocrática (a noção de que o esforço e o desempenho pessoais deveriam 
ser recompensados) e o outro referente a um suposto excesso de oferta de mão de 
obra nas plataformas, que poderia render menos ganhos ao entregador individual.

13 Optamos por subtrair o nome das plataformas quando citado diretamente pelos entrevistados por julgar que 
 a mesma lógica permeia todas. A única distinção substantiva diz respeito à diferença de vínculo como “nu- 
 vem” ou “operador logístico” (discutida a seguir), presente apenas na iFood.
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 João foi enfático em afirmar sua discordância em relação à proposta, o que 
poderia indicar sua empatia com aqueles que estão do lado de fora da plataforma, 
aguardando a liberação de seu cadastro: “Completamente absurda e errada [a pro-
posta de restrição]. É muito errado!”, afirmou ele de imediato. No entanto, quando 
explicou o motivo para tal, nota-se que havia muito mais uma empatia com a pla-
taforma e seu modelo de funcionamento do que com seus potenciais colegas de 
serviço:

   Quando você pega a operação da [plataforma], que opera dentro 
   de shopping. Se todo mundo ficar off-line, tem que fechar a opera- 
   ção. Quando você começa a restringir o número de entregadores 
   para aumentar o número de entregas por entregador, você resolve 
   o problema do entregador descontente com o baixo número de 
   entregas, mas fica dependente da disponibilidade deles. É um pa- 
   radoxo do número de entregadores versus o número de entrega. 
   Não se deve mexer no número de entregadores, nem para mais 
   nem para menos, tem que deixar ser orgânico.

 A preocupação de João dirigia-se mais à suposta dependência das plataformas 
em relação aos entregadores do que ao inverso. Logo, sua defesa da abertura do 
acesso, do caráter “orgânico” da relação entre oferta e demanda dentro da plata-
forma não apontava no sentido de solidariedade com os pares, mas para o funcio-
namento ótimo da operação da plataforma.
 Três entrevistados consideraram a complexidade da questão, ponderando as 
duas posições possíveis diante da restrição, a saber, a interna à plataforma (e, por-
tanto, favorecida pela restrição, além de ser sua própria posição) e a externa (lesada 
pela restrição e ocupada por outrem). De modo consciente, Carlos afirmou:

   É complicado, é bom para quem está dentro e é ruim para quem 
   quer entrar. As pessoas não entram no aplicativo porque querem, 
   às vezes é a única saída que elas têm para conseguir pagar as 
   contas de casa. Mas daí sobrecarrega e as pessoas que entram na 
   esperança de conseguir um dinheiro acabam nem conseguindo, 
   porque sobrecarrega o número de entregadores e não tem tanta 
   demanda assim. 

 Mas dois deles concluíram que, como se encontravam na situação favorecida, 
seriam favoráveis à proposta. “Ai meu Deus... Seria bom, mas para quem tá que-
rendo ingressar, é uma dificuldade. Se eu tivesse por fora, eu não ia querer, mas 
como eu estou dentro, eu seria a favor”, disse Pedro. Alan, por sua vez, afirmou: 
“Então, na minha opinião, não é algo que se deveria fazer [a restrição], mas se não 
está tendo demanda, não tem como fazer. Na minha opinião, não deveria ser feita, 
mas precisa ser feita, porque senão fica muita gente e ninguém vai trabalhar, por-
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que tem que tocar relativamente igual para todo mundo”. Ou seja, ele demonstrou 
solidariedade e empatia com aqueles que compõem o grupo externo, mas, ainda 
assim, afirmou a necessidade da restrição.
 Mas a concorrência não se manifestou apenas com relação a outros entregado-
res. Ela também figurou no WhatsApp como modo internalizado de conduta, como 
autocompetição, conforme podemos notar na publicação abaixo.

Figura 4 • Competição consigo mesmo

 Se, por um lado, a mensagem aponta no sentido de não concorrência com ou-
tros indivíduos, ela indica, por outro, a penetração da lógica da disputa constante no 
interior do próprio entregador.

4.2 Responsabilização individual dos riscos e custos
Quando o entregador ciclista faz seu cadastro para realizar entregas, nenhum dos 
instrumentos de trabalho necessários lhe é oferecido pela plataforma. Ao contrá-
rio – por não possuir carteira assinada nem sequer um contrato de trabalho com 
direitos e deveres tipificados e garantidos judicialmente, mas apenas aceitar os 
Termos de Serviço da plataforma referentes a seus “parceiros” –, o entregador 
é obrigado a adquirir ou alugar sua própria bicicleta, seu próprio smartphone, sua 
própria bag de entregas e uma miríade de outros acessórios sem os quais não é 
possível desenvolver a atividade. Esse é um dos elementos definidores da maioria 
das plataformas e que contribui consideravelmente para a precarização do trabalho 
realizado em seu âmbito, uma vez que a aquisição e os custos dos instrumentos de 
trabalho são transferidos para o próprio trabalhador.
 Ademais, o entregador ciclista por plataforma também está submetido a uma 
série de riscos cotidianos relacionados ao ofício. Quando perguntados se conside-

Fonte: WhatsApp.
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ravam que o trabalho envolvia riscos, os entrevistados foram unânimes em afir-
mar, muitas vezes de modo enfático: “Teria que ser outra pergunta: onde que não 
tem risco? Porque é uma profissão bem perigosa mesmo, em todos os sentidos”, 
resumiu Rafael. Quando incitados a enumerá-los, os riscos mais citados relacio-
navam-se ao tráfego (ocorrências de trânsito durante os deslocamentos por bici-
cleta, comumente associados à baixa qualidade das vias e da sinalização, ausência 
de infraestrutura cicloinclusiva, cumprimento das leis de trânsito, atropelamentos 
etc.); a roubos e furtos (seja da bicicleta, do celular, da bag de entregas etc.); e a 
acidentes em decorrência do uso prolongado da bicicleta sem manutenção.
 Sete dos oito entrevistados relataram ter sofrido algum tipo de acidente no 
trabalho. Os acidentes variavam em grau de seriedade, dos narrados como mais 
leves (“quedas simples” ou “raladinhos”), passando pelos intermediários (Rafael 
relatou ter quebrado um dedo), até os graves (“Já sofri. Várias vezes. Ano passado, 
a roda enganchou num buraco no chão, pus o braço na frente, quebrei o braço, tive 
que operar” – Carlos) e gravíssimos (“Eu estava voltando das entregas, daí eu caí 
e rachei o crânio. Estou na fila de espera do neurocirurgião, para ver se vai ter que 
operar” – Miguel). Miguel relatou ainda que já havia sofrido outro acidente seríssi-
mo em 2019 na mesma região corporal, o que o havia impossibilitado de realizar 
outros bicos que exigiam muito do corpo, como ajudante de pedreiro, por exemplo.
 Nenhum entrevistado relatou ter recebido qualquer tipo de auxílio das platafor-
mas. Carlos disse que “o máximo [que a plataforma faz] é reembolsar remédios 
posteriormente. Só isto, e ainda tem maior burocracia para conseguir”. Rafael refor-
çou esta ideia, afirmando: “A gente faz dinheiro, mas quando tem acidente ou qual-
quer coisa, é prejuízo nosso”. Outros, como Pedro, afirmaram que os aplicativos 
possuem auxílio e seguro, mas não souberam descrever ao certo em que situação 
eles podem ser acionados.
 A próxima pergunta buscava averiguar como eles avaliavam o suporte das pla-
taformas relativo a assaltos, furtos, manutenção da bicicleta ou acidentes durante a 
jornada laboral. Nenhum deles relatou ter recebido qualquer tipo de assistência ou 
subsídio das plataformas. Diversos mencionaram o termo “abandono” para descre-
ver tal situação”. Felipe afirmou: “A gente se sente abandonado pelo [plataforma]. 
[...] Por isto, muitos estão processando o [plataforma]. A gente não está pedindo 
carteira registrada, mas apoio ao trabalho, porque a gente se sente abandonado”. 
Carlos também menciona que:

   O aplicativo não dá nenhum respaldo, é você por você mesmo 
   [...] É complicado, porque no momento do acidente eu estava tra- 
   balhando para eles. Qualquer empresa séria que você se machuca 
   quando está trabalhando... com atestado, eles continuam te pagan- 
   do, que é o comum, o certo, o que deveria acontecer.

 Miguel, que relatou ter sofrido traumatismo craniano, ainda relatou uma co-
brança da plataforma após o ocorrido: “Eu que arquei com tudo. O [plataforma] até 
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perguntou esses dias por que eu não tinha ido fazer entregas. Eu respondi que sofri 
um acidente e até hoje eles não responderam minha mensagem. Eu acho uma in-
justiça isto, eles não falam nada. Eles não procuram nem saber como o entregador 
se encontra”.
 Quando inquiridos a respeito do que pensavam desse arranjo em que os ris-
cos ficam a cargo do entregador e não da plataforma, quase todos expressaram 
alto nível de descontentamento. “Não acho muito legal, se a pessoa se acidentou 
prestando serviço para o aplicativo, eles deviam arcar com os gastos, mas não tem 
como exigir. O aplicativo tem muito dinheiro para arcar com este tipo de prejuízo”, 
disse Guilherme; Felipe afirmou: “Se eu estou em trabalho, estou fornecendo um 
trabalho para o [plataforma], e sou assaltado, eu acho injusto deixar tudo na minha 
mão”; “[...] eu não acho certo a gente arcar em nenhum momento”, expressou 
Pedro; por fim, disse Rafael: “Acho meio chato este arranjo, porque querendo ou 
não, a gente ganha dinheiro, mas o aplicativo ganha muito mais em cima da gente, 
por este motivo seria bom eles terem um auxílio melhor, um vínculo melhor”.
 João, que já havia sofrido acidentes ao realizar entregas de bicicleta tanto em 
um emprego celetista quanto na plataforma, declarou preferir o arranjo desta. Se-
gundo ele, na época de emprego registrado em carteira de trabalho, ele sofreu dois 
acidentes. Embora não estivesse realizando uma entrega no momento do aciden-
te, ele já estava “no horário em que o patrão era responsável”. Logo, teve seus 
direitos e benefícios garantidos, tanto relativos ao conserto da bicicleta, quanto a 
sua remuneração pelos dias em que ficou convalescendo e impedido de trabalhar. 
Em seu terceiro acidente, por outro lado, ele já estava trabalhando em plataformas 
tendo que “se virar”. No entanto, a despeito dessas experiências díspares quanto 
aos riscos e sua cobertura, João alegou que aquela ocorrida na plataforma havia 
sido mais vantajosa:

   Sinceramente, prefiro me virar sozinho. Quando me virei sozinho, 
   era eu comigo mesmo. Fui para Paraisópolis, que tem um AMA de 
   alto padrão, me costuraram, voltei para casa, descansei, sem 
   stress. E o dia que me senti preparado para voltar, voltei. Nas ou- 
   tras duas situações, eu voltei sem estar confortável para voltar. Eu 
   voltei e senti que, quando voltei, por causa do acidente, estavam 
   me cobrando mais do que me cobravam antes.

 O relato de João revela uma faceta importante, que não poderá ser plenamente 
desenvolvida aqui, mas que parece ser fundamental para compreender parcela da 
adesão dos trabalhadores às plataformas, a saber, a precariedade da própria CLT. 
A pressão que ele alegou ter sofrido por parte do patrão, tanto para retornar pronta-
mente ao trabalho quanto para “compensar” seus dias de recuperação por meio de 
um acréscimo na produtividade do trabalho, mostra como a relação laboral, mesmo 
quando coberta por legislação trabalhista, está sujeita a uma série de experiências 
de exploração cotidiana, que se dá muito mais no nível das relações interpessoais 
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concretas e cotidianas do que no nível legal abstrato. De qualquer forma, João não 
entrou nos detalhes de como ficou sem receber nenhuma remuneração pelos dias 
parados.

4.3. Meritocracia e performance individual
Para compreender como os entrevistados se relacionavam com o tema da perfor-
mance individual, apresentávamos uma frase e pedíamos a eles que reagissem a 
ela. A frase era a seguinte: “O trabalhador não precisa de ajuda de ninguém, nem 
de governo, nem de empresa. Tudo o que ele precisa para vencer na vida está 
nele”. A frase buscava excluir tanto o respaldo encontrado na esfera pública quanto 
algum tipo de participação da iniciativa privada na trajetória do indivíduo; em outras 
palavras, a ideia era averiguar se o entrevistado admitia ser ele mesmo o único res-
ponsável por seus méritos e desempenho individual. Obtivemos reações bastante 
variadas.
 Carlos negou veementemente o conteúdo da frase, afirmando inclusive sua 
filiação político-ideológica para refutá-lo:

   Uma mentira descabida. [...] É uma pergunta interessante, porque, 
   dependendo do espectro político, você responde de uma forma 
   ou de outra. Eu sou de esquerda. O trabalhador tem [...] sua histó- 
   ria, desde sua infância, que faz com que ele seja bem-sucedido ou 
   não. Só a força de vontade não leva a lugar nenhum muitas vezes. 
   Sem ajuda, sem respaldo do governo desde lá de trás na educação, 
   as empresas dando as mesmas oportunidades, o trabalhador não é 
   nada. Não é que não seja nada, mas ele fica muito atrás, tem mui- 
   tas pessoas que já têm tudo isto.

 Obtivemos também respostas que concordavam parcialmente com o conteúdo 
da primeira parte da frase (“O trabalhador não precisa de ninguém”), mas concorda-
vam muito mais em um sentido moral, interpretando a força de vontade e o esforço 
árduo como valores pessoais que deveriam ser almejados. Discordavam, entretan-
to, de que o Estado e as empresas deveriam eximir-se de oferecer apoio e garantias 
ao trabalhador. Guilherme afirmou: “Tem sentido, mas, sei lá, não é bem assim que 
a coisa funciona. É óbvio que você precisa ser determinado, ter garra, mas não é 
só isto. Você precisa que os governantes, as pessoas que estão por detrás disto, 
deem condições para a gente trabalhar de uma forma legal sem se sentir lesado”.
 E Felipe, no mesmo sentido, mas agora deixando claro que o “suporte” tem de 
vir das empresas, e não do governo:

   Discordo. Para você vencer, você tem que tirar a força de dentro de 
   você, isto é muito bonito. Mas o aplicativo é uma empresa, então 
   eles têm que dar um suporte, porque a gente se sente abando- 
   nado. Se você não tiver disposição, você não vai ganhar mesmo,  
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   este é o logo do [plataforma], se você se esforçar, você vai ganhar. 
   [...] A frase que você falou está certa até o ponto que o entregador 
   tem que ter força de vontade. Mas para crescer, precisa da empre- 
   sa. Não tanto do governo, mas da empresa.

 Pedro, no primeiro momento, também pareceu discordar de parte da frase, afir-
mando que o Estado e a empresa poderiam ajudar. Mas, logo em seguida, citou-se 
como exemplo de alguém que, sem suporte de nenhum dos dois, havia “vencido” 
no modelo de meritocracia proposto pelas plataformas: “É possível você conseguir 
tudo que quer só com seu trabalho, mas tudo o que você tirou de fora aí na frase 
pode ajudar. Mas é possível sim chegar aonde você quiser só com seu esforço. 
Exemplo: eu. Aos finais de semana estou trabalhando de moto e consegui comprar 
a moto trabalhando de bicicleta. Eu sou um exemplo. E tem outros, é o que a gente 
mais vê”. Além de citar a si mesmo como um exemplo bem-sucedido, Pedro, ao 
final do excerto, deixa claro que não se trata de uma exceção.
 Tivemos também reações que tendiam a concordar de modo mais evidente 
com o conteúdo da frase, como nos seguintes exemplos: “Acho que é verdade. 
Um exemplo: Silvio Santos era camelô, hoje é dono de TV. Se você tiver vontade, 
aptidão e souber o caminho, você chega aonde quiser” (Rafael); “É uma frase forte, 
bastante inspiradora, que abre os olhos. Quando a pessoa realmente quer traba-
lhar... [...] basta somente o espírito [...]. Não existe governo, não existe empresa, 
tudo o que o trabalhador precisa é só o espírito mesmo... alguma coisa ele vai ter a 
brilhante ideia de fazer dinheiro com aquilo” (Alan); e ainda:

   Sim, o trabalhador não precisa de ninguém, porque ele tem que ter 
   a mente aberta para poder saber crescer na vida, se não, não vai 
   crescer. [...] E o trabalhador tem que ter a disposição para ele correr 
   atrás. Muita gente espera pelo governo, pelo Estado. Mas muita 
   gente fala, “que governo, que Estado, eu vou lutar, vou trabalhar”. 
   [...] Isto mostra para nós o que tá dentro de nós, nós trabalhadores, 
   [...] nós temos a cara e coragem de ir para a luta. (Miguel)

 Por motivos discrepantes, os três concordavam com a ideia de que o indivíduo 
isolado é capaz de vencer qualquer condição social adversa e encontrar sucesso 
econômico.
 Outro momento da entrevista em que surgiam falas relacionadas à meritocracia 
ocorria quando perguntávamos quais eram as principais vantagens do trabalho de 
entregador por plataforma. Por vezes, um sentimento de ser recompensado pelo 
esforço individual era expresso, como notamos na seguinte fala de Felipe:

   A única coisa legal é que este trabalho é valorizado pelo seu tra- 
   balho, quanto mais você trabalhar, mais vai ter. É uma coisa que 
   eu valorizo muito. Uma das coisas que eu fui para o [plataforma] 
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   é que eu queria ver meu trabalho render, queria ver meu trabalho 
   tendo fruto [...]. Quanto mais eu trabalhar, mais eu tenho, se eu 
   não trabalhar, eu não tenho. [...] Isto que eu me identifiquei com o 
   [plataforma].

 A mesma opinião que atrelava imediatamente remuneração, esforço e desem-
penho pessoal também apareceu na negativa, quando a pergunta referia-se às des-
vantagens do trabalho de entregador ciclista por plataforma: “A desvantagem é 
mais para os preguiçosos. A maioria reclama do horário que você tem que fazer 
para fazer um dinheiro da hora”, afirmou Miguel. Em outras palavras, a desvan-
tagem não era atribuída aos mecanismos da plataforma, que obrigavam a longas 
horas de espera, corridas com ampla quilometragem e baixas remunerações, ou 
ainda à ausência de direitos trabalhistas, mas sim a uma característica do próprio 
entregador, sua ética de trabalho e sua disposição física e espiritual dedicada ao 
serviço, sendo que sua ausência era avaliada pejorativamente na forma de um valor 
moral. O mesmo procedimento pôde ser observado em uma foto publicada por 
Guilherme no WhatsApp. Ele está situado no centro da imagem, registrada dentro 
de uma academia de exercício físico, junto com outro homem, que aparentemente 
trabalha na academia. Em meio a halteres e máquinas de musculação, Guilherme 
sorri sobre a seguinte legenda: “se for para desistir, desista de ser fraco!!!”.
 No grupo de WhatsApp, como afirmamos acima, os entregadores enviavam 
sistematicamente prints de seus celulares ou dos celulares de outros entregadores 
nos quais a lógica da meritocracia e da performance é exibida. Abaixo, um exemplo 
dessas imagens.

Figura 5 • Exemplo de desempenho de sucesso

Fonte: WhatsApp.
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 O valor elevado auferido por um entregador, além de propagandear seu desem-
penho individual, parecia operar ideologicamente como uma prova cabal do “suces-
so” propiciado pelo modelo meritocrático da plataforma. A legenda ainda deixava 
claro o quanto a crise econômica poderia ser superada pelo modelo. Um participan-
te do grupo reagiu à imagem acima, enviando um longo áudio no qual elogiava o 
entregador que “havia levantado aquele dinheiro” e defendia o estabelecimento de 
metas pessoais e a dedicação necessária para atingi-las.

4.4. Estado vs. plataforma
Buscamos sondar se os entrevistados expressavam algum rechaço em relação ao 
Estado, favorecendo, em seu lugar, o modus operandi das plataformas privadas. 
A ideia era perscrutar até que ponto o modelo de gestão de assuntos econômicos 
se sobrepunha à política pública – ainda que compreendida em um sentido estrita-
mente institucional, isto é, centrada no Estado. Perguntamos se, e de que modo, 
o governo influenciava a vida dos entrevistados. Uma vez respondida essa ques-
tão, repetíamos a mesma estrutura, mas substituindo o governo pelas plataformas. 
Para fechar este bloco, concluímos com uma pergunta que confrontava diretamen-
te estas duas entidades, Estado e plataforma, questionando o que os entrevistados 
pensavam sobre uma possível intervenção e regulação do Estado nas plataformas.
 Na primeira questão, relativa à influência do Estado na vida das pessoas, obti-
vemos respostas variadas, mas na maioria dos casos o governo era retratado de 
modo negativo. Guilherme afirmou:

   Eu não ligo muito pro governo. Nosso governo vai de mal a pior. 
   Você vê ciclista morrendo, eles não têm um cuidado com isto, 
   mostra que eles não se preocupam. [...] Então se eles não se 
   mostram preocupados em ampliar ciclovias, em ter cuidado em 
   educar motoristas para não fugir após acidente, dar uma chance 
   para pessoa viver... está tudo errado. Como estas lideranças que 
   deveriam ser nossa referência fazem errado, não tem como as 
   pessoas fazerem o certo.

 Sua fala demonstra um descontentamento com a indiferença e a inação do po-
der público diante da vida e da morte dos ciclistas. Miguel expressou uma opinião 
também negativa, mas desta vez relativa ao descompasso entre os preços de itens 
básicos de reprodução da vida, de um lado, e a remuneração que deveria ser capaz 
de suprir tal reprodução e a garantia de padrões mínimos de existência, de outro:

   Eu acho que [o governo] não [influencia minha vida]. Porque o go- 
   verno, ultimamente, não anda ajudando a gente, só prejudicando 
   Que nem o aumento de comida, mas não do salário. Vai chegar 
   uma hora que vai ter comida para vender e não vai ter dinheiro para 
   comprar. Muita gente entra na política e nos rouba. Não tem uma 
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   ideia para crescer o Brasil. Eles vêm com a ilusão, mas não põem 
   em prática. Aí fica ruim, fica difícil.

 O descompasso, entretanto, é atribuído exclusivamente ao governo, e não às 
plataformas – muito embora o “salário” recebido pelos entregadores não seja re-
gido por nenhuma espécie de acordo coletivo legislado e garantido pelo Estado, 
afinal, segundo os Termos de Serviço das plataformas, eles não se enquadram na 
categoria de trabalhadores, mas na de “parceiros”, aos quais não cabe nenhum 
direito, como salário mínimo, por exemplo.
 Por fim, Felipe resumiu a questão em termos mais abstratos como um senti-
mento difuso de impedimento e castração do potencial individual pelo Estado:

   Não gosto de falar muito de política, mas se você for ver, o sis- 
   tema, o sistema inteiro não deixa você crescer. Eu sinto que o 
   sistema te prende sem você ver. Se você estiver evoluindo muito, 
   eles não deixam você ser livre. O Estado não deixa você crescer, 
   você ser melhor. Não sei dizer com certeza de qual maneira, mas 
   sinto isto e acredito que muitas pessoas sentem que o Estado não 
   deixa você evoluir.

 Chama atenção como esse sentimento de castração parece ser atribuído exclu-
sivamente ao Estado, mesmo em um modelo de negócios (a plataforma) em que 
a ascensão na carreira seja completamente obstruída. A rigor, nem sequer existe 
carreira para os entregadores: uma vez cadastrado na plataforma, a única opção de 
mobilidade é lateral (de O.L. para nuvem e vice-versa14), e mesmo esta nem sem-
pre é possível (uma vez que o gerente de praça detém o poder de aceitar ou negar 
o cadastro de um entregador como O.L.). O imobilismo no interior das platafor-
mas parece ser de algum modo compensado por bônus e promoções internas que 
conferem ao entregador a impressão de dinamismo e ascensão em um modelo 
estanque de trabalho. A noção de sucesso nas plataformas, como atesta a Figura 3 
acima, parece deslocar-se da carreira para o mero ganho financeiro.
 

14 Sobre a distinção nuvem/O.L., ver abaixo.
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 Junto com as bonificações advindas da própria plataforma, as gorjetas deixadas 
por clientes pareciam compensar também a ausência de direitos trabalhistas garan-
tidos pelo Estado, como notamos no seguinte diálogo no grupo de WhatsApp:

Figura 6 • Gorjeta e promoção

 A despeito dessas respostas eminentemente negativas, recebemos também 
respostas que indicavam a importância das funções do Estado para o bem-estar 
da sociedade, como no seguinte trecho: “Com certeza, a vida do cidadão é um 
reflexo do governo. Se o governo é bom, a sociedade vai estar bem. Se o governo 
não estiver bom, vão aumentar os conflitos. Não só na minha vida, mas na de todo 
mundo... Violência, saúde, educação... [O governo] influencia o momento atual e o 
futuro também. É bastante complicado”, disse Alan. No entanto, essas respostas 
também eram acompanhadas por algum tipo de ressalva, como o “é bastante com-
plicado” acima.
 Ou ainda Carlos, que destacou o papel do Estado e de programas públicos não 
apenas de modo geral, como especificamente em sua vida e na daqueles que não 
dispõem dos meios para arcar privadamente com os custos relativos à reprodução 
da vida: “Uma função básica do governo para pessoas, como eu, que não têm con-
vênio [médico]... o governo impacta diretamente na minha vida quando eu preciso 
de um auxílio médico, e não tenho hospitais privados aos quais recorrer. Quando 
eu quebrei o braço, todo o procedimento foi feito através de hospital público”; após 
realçar esse aspecto, entretanto, ele continuou: “Isto não significa que eu esteja 
elogiando o governo, que esteja tudo bem, mas impacta na área da saúde”.

Fonte: WhatsApp.

Participante 1
Caixinha viveu hoje

Participante 3
Kkkkk
Caixinha é nosso décimo terceiro

Participante 2
Demais muito esforço merecido demais

Participante 1
Queria ter [plataforma] também kkkkkk

Participante 2
[plataforma] tá estourando

Participante 1
orra

Participante 2
Todo mundo ganhando caixinha
Frete+12. Isso sim é vida

Participante 4
Merecemos todos entregador
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 Mesmo antes de ser realizada a pergunta que confrontava diretamente Esta-
do e plataformas, João falou sobre essa relação, classificando-a como positiva no 
caso da prevenção a acidentes e mortes devido aos “incentivos” lançados pelas 
plataformas em horas de chuva para garantir que a demanda de entregas fosse 
suprida: “Uma das primeiras coisas que influenciou foi quando o Estado virou para 
o [plataforma] e falou: ‘vocês têm que parar de dar promoção quando chove.’ Isto 
gerava uma epidemia de morte de entregadores”. O entrevistado aparentemente 
expressava, desse modo, um desejo de regulação das plataformas pelo Estado, 
para que estas adotassem práticas menos deletérias, justamente em relação àque-
les que são denominados por elas como “parceiros”.
 João continuou falando sobre a relação entre Estado e plataforma, dessa vez 
criticando a atuação daquele: “Quando eu estava fazendo operação com patinete, 
não tem como negar, foi negativo. Mas foi uma atitude do Estado, recolheram os 
patinetes e isto afetou o projeto em que eu estava trabalhando”. Ele se referia à 
proibição, emitida pelo prefeito Bruno Covas em maio de 201915, da utilização de 
patinetes para entrega de cargas. Nesse momento, em sua opinião, o Estado atra-
palhou a gestão proposta pelas plataformas e sua vida.
 Ou seja, João demonstrou uma atitude ambivalente: em um momento, avaliou 
como positiva a atuação do Estado diante das plataformas; já no outro, como ne-
gativa. Esse mesmo entrevistado, contudo, não apresentou nenhuma ambiguidade 
ao comentar a influência das plataformas em sua vida. Adotando um tom percepti-
velmente entusiasmado, ele afirmou:

   A chegada dos aplicativos e o crescimento deles influenciaram 
   muito minha vida. Em 2017, só tinha o [plataforma] eu já estava 
   contente! Depois chegou a [plataforma] e me pegaram pelo bra- 
   ço... literalmente, o CEO da [plataforma] no Brasil me pegou pelo 
   braço na rua no Itaim Bibi, me cadastrou, me deu um cartão pré-pa- 
   go e eu saí comprando produto em Pet Shop... então a influência 
   positiva na minha vida é inegável, a disrupção que eles fizeram, a 
   novidade que trouxeram. Por mais que seja recheado de proble- 
   mas, no saldo final, a influência é presente e positiva.

 Além da empolgação, João demonstrava assumir também o léxico neoliberal 
e tecnológico das próprias plataformas ao descrever a “disrupção” causada pelas 
plataformas em sua vida.
 Quando perguntados a respeito de uma proposta de regularização das platafor-
mas pelo Estado, muitos entrevistados repeliram a ideia, no entanto, por motivos 
muitos distintos. Uns indicam uma adesão à noção de que as empresas privadas 

15 Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-58750-de-13-de-maio-de-2019#:~:text- 
 Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20provis%C3%B3ria,n- 
 C3%A3o%2C%20acionados%20por%20plataformas%20digitais>. Acesso em: 11 mar. 2021, às 11h30.
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são mais eficientes e têm um impacto mais positivo do que o Estado; nesse grupo, 
alguns afirmaram ser favoráveis a algum tipo de regulação, mas que emanasse das 
próprias plataformas, e não da intromissão do governo; outro grupo buscou criticar 
o governo atual por não levar em consideração as necessidades dos mais pobres, 
mas não o Estado de forma geral – pelo contrário, alguns indicaram ser favoráveis 
à atuação do poder público perante as plataformas, desde que se tratasse de um 
governo com pautas que favorecessem os entregadores. Nesse grupo, alguns fo-
ram francamente favoráveis à regulamentação do governo, mesmo que isso viesse 
acompanhado de uma taxação que diminuísse seus ganhos, mas implicasse, ao 
mesmo tempo, mais direitos e garantias.
 Exemplos do primeiro grupo são os seguintes trechos: “Não, não, tudo o que 
envolve o governo não é bom. O governo só pensa em cifrão. O governo nunca age 
em benefício do povo, sempre visando o bolso. O governo não deveria interferir. 
As empresas de aplicativo agem melhor sozinhas. Certeza, certeza, certeza”, disse 
Guilherme. Passadas algumas semanas da entrevista, Guilherme viria a publicar 
outra selfie na qual sua bicicleta assim como uma camiseta de manga comprida 
com o logo de uma das plataformas na qual trabalha eram visíveis, contendo a 
legenda “todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos 
seus direitos”. A contraposição entre “interesses” e “direitos” é um tema que 
figura constantemente no debate sobre a suposta inépcia do Estado e o alegado 
dinamismo benéfico das plataformas.
 Felipe também expressou algo no mesmo sentido: “Eu acho legal, mas não é 
necessário o governo entrar, para pedir regularização, auxílios ou algum bem para 
o entregador. O [plataforma] tinha que ter esta visão, mas isto ia custar muito para 
a empresa”. Por fim, João explicitou sua opinião a respeito da capacidade das pla-
taformas comparada com a do Estado: “Os aplicativos são mais capazes. [...] Tem 
muita ideia que o cidadão engajado joga para quem está no poder, mas é frustrante 
demais, porque eles têm uma visão fechada. Quem tem carreira no Estado não 
ouve o cidadão. [...] Eu não quero que o governo regule [as plataformas], eu quero 
que obrigue a ser transparente. Eu entregador quero ter acesso aos dados”. João 
afirmou repetidamente que a opacidade dos mecanismos internos à plataforma, es-
pecialmente os relacionados ao algoritmo que dita suas regras de funcionamento, 
assim como a falta de transparência na relação com o entregador são duas coisas 
que o deixam angustiados, por “ficar sem um Norte” de como organizar sua estra-
tégia de trabalho. O governo, afirma ele, até possui canais de tomada de decisões 
que teoricamente são abertos, mas não na prática.
 Já no segundo grupo, encontramos, por exemplo, a seguinte fala de Rafael:

   O governo não vai aceitar, porque já teve protesto pedindo isto e 
   não deram muita bola. Mas acho que não ia dar certo não, porque 
   a base do governo não é muito boa. [...] Tem muita gente que não 
   vê a classe de entregadores ou a mais pobre de uma maneira boa, 
   não vai querer dar tudo que [a gente] pede. No atual momento, o 
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   governo atrapalharia mais, por conta de quem está no governo 
   agora, quem está no comando. Um governo com boas ideias pode- 
   ria intervir para melhor.

 Por meio destes depoimentos, é possível perceber também concepções e 
orientações mais gerais dos entrevistados no que diz respeito à política e ao es-
pectro político. Quando perguntei a Alan quais, então, seriam as possíveis coisas 
positivas, notamos que elas não se traduzem exclusivamente em direitos sociais ou 
garantias trabalhistas. Ele afirmou:

   Uma regulamentação positiva seria criar pontos específicos para 
   os entregadores, por exemplo, uma praça só para os entregadores, 
   com ferramentas para bike, tomada para celular, bombas, essas 
   coisas. E também, se você tem um governo bom, fazer parcerias 
   com as empresas, com os aplicativos e criar uma lei para que os 
   aplicativos possam cumprir com o dever deles, que é dar suporte 
   em caso de acidente. Uma coisa que seria legal seria dar um valor, 
   pelo menos um valor simbólico para arcar com os prejuízos em 
   caso de quebrar a bike ou moto. Em caso de acidente, caiu, que- 
   brou o braço ou a perna, o aplicativo também dar mais um valor 
   para arcar com os custos do medicamento.

 Nota-se que, para Alan, certos direitos, como o direito a receber auxílio em caso 
de acidente ou que cubra prejuízos materiais nos instrumentos de trabalho, vêm 
acompanhados de sugestões de parceria entre o setor público e as plataformas e 
soluções práticas para agilizar o próprio trabalho.
 Carlos foi mais taxativo: “Como não tem nenhum suporte, nenhum apoio, tal-
vez seria interessante o governo intervir, e até taxar melhor estas empresas. E até 
elas taxarem a gente também, mas oferecendo melhores condições de trabalho. 
Eu não ligaria de pagar impostos, ser taxado pelos meus ganhos, desde que eu 
tivesse um retorno interessante”.
 Miguel concordou parcialmente com a fala de Carlos, dizendo ser favorável à 
taxação, ainda que esta possivelmente diminuísse seus ganhos, caso ela venha 
acompanhada de registro na carteira. Mas foi ambivalente em sua resposta, tam-
bém apontando, de saída, que a rigidez dos horários e os prováveis abatimentos 
advindos de uma regulamentação seriam prejudiciais para o entregador. “Acho que, 
querendo ou não, vai ser ruim para a entrega, porque você vai ter que cumprir 
muito horário. Vai ter muito desconto e nas entregas o dinheiro é livre: o que você 
fez, você ganha. [...]. Só vejo algo bom se vier registro na carteira, daí pode vir os 
descontos que é normal de carteira assinada. Se não, só vai prejudicar os entrega-
dores” (Miguel).
 Pedro, por sua vez, aprovou condicionalmente uma hipotética proposta de re-
gulação das plataformas pelo Estado: contanto que ela não alterasse seus rendi-
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mentos, ele seria favorável. Mas também demonstrou temer que o modelo da 
plataforma colapse caso o governo o regularize.

   Então, o governo é muito burocrático, se entrasse, se fizesse a re- 
   gulação, a gente seria afetado ganhando menos. Daí eu não gos- 
   taria que entrasse. Agora, se mantivesse tudo direitinho e eles ti- 
   vessem que dar alguns direitos para a gente e tal, não mexesse 
   nos nossos ganhos, eu aprovaria completamente. Mas eu sei que 
   não funciona assim, do mesmo jeito que o [plataforma] vai perder 
   para pagar estes direitos, eles vão ter que tirar de algum lugar e vai 
   ser da gente. (Pedro)

 Uma vez que o trabalho nas plataformas constitui uma última opção para mui-
tos entregadores, situado no limiar entre o desemprego e alguma ocupação, é pos-
sível compreender a angústia em relação ao colapso do modelo, o que justificaria 
inclusive a manutenção do trabalho em situações precárias e com menos garantias 
e direitos envolvidos.
 Chama atenção, igualmente, em sua fala o uso pejorativo do termo “burocráti-
co” para designar o governo. Esse é um adjetivo costumeiramente utilizado pelos 
defensores de alegadas agilidade e flexibilidade da plataforma enxuta contra as 
supostas morosidade e rigidez do Estado.

4.6. Percepção da exploração
Para compreender se e como os entregadores ciclistas concebiam a dimensão 
da exploração dentro das plataformas, fizemos uma pergunta direta: “Para quem 
você trabalha?”. Além dessa questão, também prospectamos o assunto por vias 
indiretas, indagando sobre as vantagens e desvantagens da plataforma em compa-
ração com outros trabalhos (formais ou informais) que os entrevistados já haviam 
realizado. Por fim, a dimensão de exploração já havia figurado também nas ques-
tões sobre a responsabilização individual pelos riscos do ofício – como já afirmado, 
rechaçada em massa por todos os entregadores.
 À primeira pergunta, obtivemos cinco respostas inequívocas. Guilherme resu-
miu a questão: “Pro [plataforma], porque eu sigo a plataforma deles, as instruções 
deles, todo o sistema é deles, do aplicativo deles, então eu trabalho pro [platafor-
ma]”.
 Essas respostas podem ser somadas a diversos momentos no grupo de Whats 
App em que as plataformas eram citadas como fonte de exploração, conforme po-
demos ver nos seguintes stickers, trocados com alguma frequência no grupo:
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Figura 7 • Stickers exploração

 Ao associar o trabalho realizado nas plataformas a punições físicas e à escravi-
dão, os entregadores explicitavam o caráter racializado da exploração que marca a 
história do país desde o período colonial – que se atualiza agora por meios digitais, 
como atestam os stickers. Notamos, entretanto, que esse tipo de explicitação e 
denúncia não se dirigia de modo geral ao modus operandi da plataforma; ele ocorria 
apenas quando não havia promoções extras disponíveis nas corridas (especialmen-
te quando se tratava de um dia chuvoso ou de fim de semana) ou ainda quando a 
distância envolvida na entrega era considerada demasiadamente alta.
 Para compreender a questão da percepção da exploração, uma distinção rela-
tiva ao vínculo dentro da plataforma (distinção esta que só existe por ora em uma 
das plataformas estudadas) revelou-se fundamental. A resposta para essa questão 
dependia de o entregador operar na modalidade “nuvem” ou “entregador operador 
logístico” (referido normalmente como “O.L.”)16. É que o “nuvem” tem contato 
direto com a plataforma, sem passar por nenhum intermediário. No caso do “O.L.”, 
por sua vez, há a interposição de uma empresa terceirizada entre a plataforma e o 
entregador. Essa empresa é corporificada, para o entregador, na figura do gerente 
de praça (também chamado de operador logístico). Ela adquire o direito de atuar 
em determinada região e torna-se uma espécie de gerente dos entregadores que 
atuam sob seu comando. Nessa modalidade, os entregadores possuem horários e 
territórios fixos, folga semanal predeterminada, possuem menos autonomia para 
rejeitar chamados, e recebem sua remuneração não diretamente da plataforma, 
mas de seus respectivos operadores logísticos. Todo esse quadro altera conside-
ravelmente a percepção da exploração dentro da plataforma. Guilherme, o mesmo 
entrevistado citado acima, continuou sua fala, explicando: “Antes, quando eu era 
O.L., eu trabalhava para o [plataforma], hoje eu presto serviço para eles. Antes eu 
tinha um vínculo empregatício com eles, eu cumpria horário, entrava 10 da manhã 
e saía 10 da noite, tinha pausa para almoçar... hoje, [como nuvem], não”.

Fonte: WhatsApp.

16 Para as principais diferenças entre as duas modalidades, cf. Machado, 2020.
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A seguinte fala, publicada no grupo de WhatsApp, corrobora essa significativa dis-
tinção, referindo-se à condição de O.L.:

Figura 8 • Funcionário/empregado

 Lembramos que apenas a modalidade O.L. tem a obrigação de “cumprir ho-
rário”17. A distinção apareceu na fala de outros entrevistados. Pedro, que opera 
na modalidade entregador “O.L.” nessa plataforma, afirmou: “[eu trabalho] para 
o O.L. Porque ele ganha em cima de mim, o [plataforma] também ganha, mas o 
[plataforma] paga ele para tomar conta de mim, aí ele que me paga. Acho que eu 
trabalho para ele. Meu ganho vai mais para ele do que para o [plataforma]”.
 No entanto, a despeito de cinco respostas identificando a plataforma com a 
figura do “patrão” e outra mencionando o O.L., tivemos outras duas respostas que 
merecem ser analisadas. Rafael afirmou “não trabalho para ninguém”. Em suas 
palavras, ele “faço aplicativo”. Quando inquiri qual era a diferença entre ambos, 
ele afirmou: “A diferença não é nenhuma, é a mesma coisa. [...] Se eu estou tra-
balhando no aplicativo, eu sou mais um componente do sistema”. A ideia de “não 
trabalhar para ninguém”, mas “fazer aplicativo” parecia estar atrelada a um modelo 
colaborativo em que o entregador é um membro constitutivo de um sistema mais 
amplo, que só funciona a partir da integração de suas partes. Apesar de ter afirma-
do “é a mesma coisa”, equalizando de certo modo a experiência como celetista 
e aquela como entregador de plataforma, Rafael também admitiu que, na época 
em que trabalhou com carteira assinada em uma empresa, ele teria respondido 
inequivocamente “o nome da empresa” quando indagado “para quem você traba-
lha?” – indicando existir alguma turvação na percepção da exploração no modelo da 
plataforma.
 João, por sua vez, quando inquirido a respeito da identificação de seu chefe, 
afirmou trabalhar “para a sociedade”. E explicou que se trata de uma situação de-
veras distinta de um emprego com vínculo empregatício nos moldes tradicionais.
   
   Eu trabalho para a sociedade. Por mais que eu também trabalhe 
   para mim e também trabalhe para os aplicativos, esta colaboração 
   é o aplicativo de delivery. O aplicativo de delivery tem o entregador, 
   tem o restaurante, tem o cliente e tem a plataforma digital. Não dá 

17 As diferenças entre a nomenclatura “funcionário” e “empregado”, assim como sua relação com o tema 
 aqui analisado, são exploradas a seguir.

Fonte: WhatsApp.

Fuja do [plataforma]. Quer ter funcionários 
mas não quer registrar a carteira. Quem 
cumpre horário é empregado!
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   para funcionar sem um deles. Isto é o conceito de sociedade. Você 
   não consegue viver sozinho em sociedade, você depende dos ou- 
   tros, depende de quem plantou a comida para você comprar, de- 
   pende de quem vende para você comprar, depende de quem cons- 
   truiu sua cozinha. A sociedade é uma questão de dependência, 
   nós codependemos uns dos outros. Esta relação do aplicativo, se 
   você falar “eu trabalho só para mim”, mentira, você também ajuda 
   o aplicativo, você também ajuda o cara que pediu a comida, estou 
   ajudando um monte de gente. Por que eu não trabalho só para o 
   aplicativo? Porque eu também estou me ajudando, ajudando o cara 
   que usou o cuponzinho e está economizando na comida. É uma 
   plataforma colaborativa, não tem como escapar disso. E é bem 
   diferente falar uma plataforma colaborativa e comparar a relação 
   trabalhista de antigamente.

 Figuram em sua fala as ideias de trabalhar para si mesmo e, concomitantemen-
te, para as plataformas. Mas dessa vez entrou em cena um novo contratante: a 
sociedade. O entrevistado descreveu seu trabalho na plataforma como uma relação 
de dependência mútua em que as diversas partes envolvidas (entregador, platafor-
ma, cliente, estabelecimento comercial) colaboram em uma relação aparentemente 
simétrica de poder. Para ele, a plataforma poderia inclusive ser comparada à socie-
dade, dados os vínculos de cooperação tecidos entre suas partes constituintes.
 De fato, logo no início de sua entrevista, com dois minutos e meio de gravação, 
quando eu explicava os termos de confidencialidade da pesquisa, João me inter-
rompeu para deixar claro como se enxergava dentro da plataforma: “Eu nem faço 
questão do anonimato. Eu quero ter uma relação com os aplicativos. Sei que minha 
relação com os aplicativos não é de trabalho: sou muito mais um cliente deles do 
que um funcionário, então eu me vejo mais no direito de consumidor do que aquele 
medo antigo do funcionário que não quer reclamar do patrão”. Mais uma vez, o en-
trevistado afastava a possibilidade de encarar o trabalho de entrega na plataforma 
como... trabalho.
 Na realidade, mesmo na fala dos cinco entrevistados que afirmaram trabalhar 
para uma plataforma específica ou para o “O.L.”, também apareceram menções, 
em outros momentos da entrevista, a outras possibilidades de interpretação da 
relação de subordinação nas plataformas, como em frases sobre “ser o próprio che-
fe” e “trabalhar para si mesmo”18. Quando perguntei a um dos entrevistados sobre 
as vantagens que ele via no trabalho de plataforma, o mesmo Guilherme que afir-
mou, conforme vimos acima, trabalhar “para o [plataforma]” também expressou: 
“Você trabalha para você, trabalha na rua, você tem um compromisso com você, 
se você trabalha e se dedica...”. Felipe, que também havia respondido trabalhar 

18 Concepções análogas foram encontradas por Felipe Moda em entrevistas com motoristas de plataforma. 
 Cf. Moda, 2020, p. 68 et seq.
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para a plataforma, afirmou, referindo-se especificamente à modalidade “nuvem”:  
“A vantagem do nuvem [é que] você comanda você mesmo, você trabalha o horá-
rio que quer, se estiver chovendo você pode desligar e ir embora, você comanda o 
dia que quer trabalhar. Na verdade, você comanda seu salário também”. A ideia de 
“comandar a si mesmo”, assim como a de controlar seus horários e dias de traba-
lho e definir seu próprio salário, indica algum nível de autoconcepção como chefe 
(e empreendedor) de si mesmo. Miguel, que também viria a definir que trabalhava 
para a plataforma, não só afirmou anteriormente que era “seu próprio patrão”, 
como atrelou as vantagens do trabalho à “liberdade” por ele propiciada: “Eu gosto 
porque é um trabalho livre. É livre porque você trabalha quando quer, você é seu 
próprio patrão, se você não trabalhar, não faz dinheiro. Tem que ter disposição para 
ir para a rua, com chuva, sol, frio, independente do tempo. Isto é uma coisa que eu 
gosto. Porque se eu acordar e falar ‘hoje eu não vou trabalhar’, daí eu não vou”. Não 
deixam de saltar aos olhos as condições em que essa liberdade se dá: sob chuva, 
frio e sol – além do fato de que, se o entregador não montar em sua bicicleta todos 
os dias, ele simplesmente não é remunerado.
 Além dessas questões, perguntamos também aos entregadores com qual das 
seis figuras seguintes eles mais se identificavam dentro da plataforma: trabalhador, 
empreendedor, empregado, parceiro, funcionário, colaborador. Selecionamos três 
figuras para cada tipo polar de relação que pode ser concebida: a série trabalha-
dor-empregado-funcionário, de um lado, cujos termos remetem mais ao universo 
semântico de uma relação típica de subordinação salarial; e a série empreendedor-
-parceiro-colaborador. Tomamos o cuidado de intercalar os termos de cada série 
distinta para não os apresentar em bloco, possivelmente enviesando a resposta do 
entrevistado.
 Embora a autodeclaração restrita a uma nomenclatura conceitual não fosse de-
cisiva para oferecer um veredito sobre o estatuto do entregador ciclista de platafor-
ma, ponderamos que ela poderia oferecer pistas interessantes sobre a autoconcep-
ção dos entregadores. E de fato o foi.
 Apenas um dos entrevistados respondeu imediatamente “trabalhador”, expli-
cando: “Trabalhador, porque eu não encaro o aplicativo como... Eu não me conside-
ro um parceiro e nem um colaborador, porque estes querem crescer na empresa. 
Eu só queria estar lá para ganhar meu dinheiro diário e voltar para casa. Acredito 
que a maioria pensa assim, só conseguir o dinheiro do dia e é isto”, afirmou Carlos. 
Trata-se do mesmo entrevistado que havia declarado sua posição política como 
alguém “de esquerda”. No entanto, a despeito de sua expectativa, como veremos 
a seguir, os demais entrevistados aparentemente não pensavam do mesmo modo.
 Analogamente, apenas um declarou identificar-se com a figura do “empreende-
dor”. Em suas palavras:

   [Identifico-me como] empreendedor, porque eu vou estar inves- 
   tindo em mim. Hoje eu trabalho de bicicleta, desde criança sou 
   apaixonado por bicicleta; mas de moto o lucro é maior, então eu 
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   estou empreendendo no aplicativo, vou tentar juntar mil aqui, qui- 
   nhentos ali, para eu comprar minha moto. Junto um dinheirinho 
   para pagar minha faculdade, pagar inglês. [...] Daí, se tudo der cer- 
   to, vou trabalhar fora do país na minha área. (Rafael)

 Quando indaguei por que ele não havia optado pela figura do “trabalhador”, 
ele respondeu: “Não escolhi trabalhador porque empreendedor se relaciona mais 
comigo, porque eu tento investir em mim, e o aplicativo me abre portas”. Se ante-
riormente o Estado havia aparecido na fala dos entrevistados como uma entidade 
associada à castração, os aplicativos, por sua vez, parecem assumir o papel inverso, 
a saber, o de promessa de realização.
 No grupo de WhatsApp, um dos participantes enviou um vídeo que mostrava 
um entregador cortando o cabelo de outros entregadores, atuando como barbeiro 
improvisado no canteiro central de uma famosa avenida de São Paulo que concen-
tra muitas corporações. Tratava-se de um dos momentos no período da tarde em 
que os chamados declinam vertiginosamente e muitos entregadores ficam horas 
no aguardo de uma nova entrega. Um dos entregadores mais ativos no grupo co-
mentou:

Figura 9 • Empreendedor

 Sua aprovação em relação à atividade, indicada pelos emojis afáveis, parecia 
concordar com a ideia de que serviços realizados como “viração”, mesmo nas 
condições mais precárias, poderiam ser classificados (e valorizados) como “empre-
endedorismo”. 
 Voltemos à entrevista. João, intuindo o esquema geral das duas séries distintas 
de termos, respondeu:

   Vou filtrar, são três que para mim fariam sentido: empreendedor, 
   parceiro e colaborador. “Empreendedor”, entre aspas, porque meu 
   empreendimento é não poluir, e eu me sinto um empreendedor 
   com isto. Não é fazer dinheiro, é ter um futuro para a humanidade 
   Mas acaba fugindo do que é empreender por tradição. “Parceiro” 
   é complicado porque envolve compromisso, parceria é compromis- 
   so, só vejo parceria quando tem contrato assinado. “Colaborador”, 
   por mais que colaborador no mercado seja o repositor e tem um 
   viés extremamente trabalhista, na minha cabeça o colaborador é 
   um ser, um agente, uma pessoa... um cidadão quando pratica cida- 

Fonte: WhatsApp.

Participante em resposta a um vídeo
Isso é empreendedor.
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   dania é um colaborador. Me sinto mais confortável sendo um co- 
   laborador do que parceiro, e mais confortável falando que sou cola- 
   borador do que empreendedor também, porque a galera de coach 
   não ajuda muito. [perguntei: por quê?] Porque o cara quer virar em- 
   preendedor com o sonho que o empreendedor não põe a mão na 
   massa [...] e este não é muito meu perfil.

 Eu questionei então por que motivo ele havia descartado a série “trabalhador- 
empregado-funcionário”, a que João replicou:

   Sim, as outras três descarta, não me vejo como empregado e fun- 
   cionário por causa da hierarquia piramidal, eu não acho que funcio- 
   na hierarquia de cima para baixo. A hierarquia horizontal é muito 
   mais funcional para o futuro, para a igualdade, para a democracia 
   Tem que ter menos gente em cima, mais gente no mesmo nível, a 
   gente tem que nivelar ao invés de levantar quem já é alto. Então 
   eu vejo este problema no empregado e no funcionário, o problema 
   da hierarquia tradicional, do autoritarismo. Eu entendo isto num 
   chão de fábrica, numa fábrica de avião, num hospital. Mas em ou- 
   tras áreas da vida não é tão necessária uma hierarquia ineficiente. 
   “Empregado” e “funcionário”, eu tenho um viés muito negativo. 
   O “trabalhador” a gente consegue brincar bastante com o signifi- 
   cado. Trabalho é trabalho, trabalho é energia. Do ponto de vista 
   tradicional, no conceito da classe média que quer ser burguesa, 
   mas não é, trabalhador é o carteiro, é o empregado doméstico, é 
   o catador de lixo. Eu não gosto muito desta palavra porque tem 
   historicamente um peso negativo. Mas tem muita gente que va- 
   loriza o trabalhador, aquele que batalha, mas nem sempre é este o 
   significado da palavra.

 Sua resposta é deveras interessante. Trata-se do mesmo entrevistado que me 
interrompeu para afirmar sua relação como cliente com as plataformas e que afir-
mou que o mundo dos aplicativos havia causado uma “disrupção positiva” em 
sua vida. Sua fala revela um desejo de simetria nas relações sociais, de partilha 
equânime do poder, expresso na forma de uma negação da hierarquia tradicional e 
do autoritarismo. Mas dá um passo além e identifica essa “hierarquia horizontal” 
em sua relação com as plataformas, nas quais, como já afirmamos acima, a preca-
riedade do trabalho, a opacidade das regras e a vulnerabilidade do entregador são 
a norma – como o próprio João havia manifestado em outros momentos. Além 
disso, as plataformas tendem a apresentar um alto nível de hierarquia, com um 
minúsculo board composto pelo CEO e por alguns poucos diretores no topo, um 
estrato médio de gerentes e trabalhadores de escritório e uma enorme massa de 
“entregadores parceiros” na base – o que faz com que a associação de João entre 

106   Desafio Mobilidade 4



nivelamento, igualdade e democracia, de um lado, e plataforma, de outro, seja enig-
mática – principalmente pelo fato de ele ocupar a última posição no organograma da 
plataforma.
 Os seis entrevistados restantes oscilaram entre duas figuras da série do polo 
do empreendedorismo, a saber, as figuras do colaborador e do parceiro, muitas 
vezes tomando-as como intercambiáveis. É importante ressaltar que o léxico da 
“parceria” e da “colaboração” é onipresente nas propagandas das plataformas, em 
seus websites e, last but not least, nos Termos e Condições de Uso que substi-
tuem o Contrato de Trabalho tradicional e que devem ser aceitos pelos entregado-
res. Ou seja: essas são as figuras pelas quais as próprias plataformas classificam e 
enquadram19 os entregadores.
 Assim como nas questões anteriores mencionadas neste item, a distinção en-
tre nuvem e O.L. voltou a desempenhar um papel importante na resposta. Um dos 
entrevistados afirmou: “Colaborador, porque o [plataforma] vem com a plataforma 
e eu presto trabalho para eles. [É] uma parceria assim, então eu estou colaborando 
com eles. Quando eu era O.L. eu tinha vínculo empregatício, eu cumpria horário, 
tinha escala, hoje não, o momento em que eu quiser desligar, eu desligo, por isto 
é mais colaborador, uma colaboração, uma parceria” (Guilherme). Ressalte-se que 
esse mesmo entrevistado, que agora opera na modalidade nuvem e descreveu sua 
relação com a plataforma em termos de “parceria” e “colaboração”, estava pro-
cessando judicialmente uma das plataformas justamente pelo reconhecimento de 
seu vínculo empregatício na época em que atuou como O.L. Ou seja, o problema 
não estaria na plataforma em si e no seu modelo geral de negócios e exploração do 
trabalho, mas na modalidade específica de operação na qual ele atuou previamente.
 Felipe descartou exclusivamente o termo “empreendedor”, o que, à primeira 
vista, indicaria uma aproximação identificatória com a outra série em jogo. Mas, 
quando explicou o porquê de sua escolha, notamos um embaralhamento completo 
dos termos das séries.

   No [plataforma], eu descartaria “empreendedor”. Mas tirando isto, 
   se encaixa nas outras. Como eu trabalho para mim mesmo, eu me 
   sinto um trabalhador, um parceiro, um colaborador. “Empreende- 
   dor” não encaixa porque empreendedor é algo que você faz para 
   você mesmo, algo que é seu; no [plataforma] não dá porque você 
   está prestando serviço. “Empregado” também não concordo se 
   for nuvem, se for O.L. encaixa um pouco, dependendo do teu O.L. 
   você se sente empregado. Mas hoje eu me sinto um colaborador. 
   “Funcionário” eu não me encaixo hoje, porque funcionário tem car- 
   teira assinada, tem tudo certinho, mas o [plataforma] não dá este 

19 Não poderemos desenvolver o argumento neste capítulo, mas poderíamos discutir aqui os possíveis uso 
 do conceito de “interpelação” de Louis Althusser ou de “assujeitamento” do próprio Foucault. A respeito 
 das possíveis confluências entre ambos, cf. Montag, 1995. 

Desafio Mobilidade 4   107



   suporte [...].“Parceiro” eu não vejo 100% hoje, porque uma par- 
   ceria é um ajudar o outro, muitas vezes a gente precisa do suporte 
   e não tem. Eu me vejo hoje como um trabalhador, me sinto esfor- 
   çado, acredito que o [plataforma] deveria valorizar. Como eu sou 
   colaborador, eu também me torno um trabalhador, um funcionário.

 O trecho reitera a diferença fundamental entre as modalidades de O.L. e nuvem 
para a autodefinição. Em sua fala, notamos outros aspectos que também apare-
ceram em outras entrevistas: em primeiro lugar, “trabalhador”, no imaginário dos 
entregadores, descreve muito mais uma qualidade ética e um valor moral – quase 
religioso, no sentido de Max Weber (2008) – do que uma identidade econômica, 
política e social coletiva. Logo, a adesão a essa figura por parte dos entregadores 
não necessariamente implicava um afastamento da série do empreendedorismo, 
podendo conviver harmoniosamente com figuras à primeira vista inversas, como a 
do colaborador e a do parceiro.
 Em segundo lugar, para os entregadores, frequentemente o termo “empreen-
dedor” também não carrega as características do conceito de “empreendedorismo 
de si” aqui manejado. Muitas vezes ele foi identificado como o atributo de quem 
tem seu próprio negócio. Por isso, seu descarte pelos entregadores não implica 
necessariamente um rechaço maior de outras dimensões do conceito, como pude-
mos notar em alguns dos itens anteriores.
 Mas o aspecto mais evidente é a capacidade notável de fundir figuras que, 
à primeira vista, pertenceriam a universos semânticos e sociais completamente 
distintos. Notamos a mesma coexistência de figuras díspares na fala de outro en-
trevistado:

   [Identifico-me como] “colaborador”. Porque [as figuras do] “em- 
   pregado” e “funcionário” não têm muita diferença entre elas. 
   “Funcionário” é mais formal e “empregado” é mais informal, mas 
   não tem muita diferença. “Trabalhador” somos todos nós, inde- 
   pendente do que faça, desde que leve dinheiro e comida para casa, 
   é “trabalhador’. “Empreendedor”, no meu ponto de vista, quem 
   está empreendendo é a empresa. No caso, a gente está colaboran- 
   do com a empresa, servindo a empresa quando nos convém. “Par- 
   ceiro” é algo que você caminha junto, tem um time de futebol e 
   os patrocinadores, são os parceiros. Eu não me vejo como “parcei- 
   ro” nos aplicativos. “Parceiro” envolve uma linha tênue entre os 
   parceiros e isso não acontece muito nos aplicativos entre empresa 
   e os entregadores. Por causa do suporte do aplicativo, que demora
   muito, é muito confuso... a questão da responsabilidade, a empre- 
   sa não se responsabiliza se acontecer algo durante o trabalho, en- 
   tão não rola esse caminhar junto. (Alan)
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 Sua fala indica que parceria não seria adequada para descrever a relação entre-
gador/plataforma, justamente em virtude de sua assimetria constituinte, expressa 
na ideia de não haver um “caminhar junto”. Mas, de qualquer forma, ele optou 
pela figura do “colaborador”, e não por alguma das outras duas da outra série que 
poderia evidenciar de modo mais nítido esta assimetria – além de atrelar essa cola-
boração à agência do entregador, que “serve” à empresa “quando lhe convém”.
 Por fim, Pedro oscilou em sua escolha e acabou trocando-a após matutar um 
pouco, ressaltando novamente a distinção nuvem/O.L.

   [Identifico-me como] “colaborador”. Não sei ao certo o sentido das 
   palavras, mas “parceiro” é uma coisa mais próxima e “funcioná- 
   rio” seria algo mais fixo... Vou mudar, vou mudar, me sinto mais um 
   “funcionário” por causa dessa coisa de O.L. O nuvem é mais “co- 
   laborador”, porque não tem horário, o que ele fizer vai ajudar a 
   empresa e ele vai estar ganhando o dele. “Empreendedor” acho 
   que é uma pessoa que está tentando montar alguma coisa, não se 
   aplica. “Trabalhador” se aplica, não tem muita diferença. Eu pensei 
   no “trabalhador”, mas a profissão de trabalhador é mais um pedrei- 
   ro.

 Essa oscilação, assim como a relativa fusão das séries paralelas que organiza-
vam a questão que apareceu na fala de outros entrevistados, é sintomática de uma 
situação opaca, em que o próprio entregador tem dificuldade de compreender e 
definir sua posição dentro da plataforma. Se, por um lado, as estruturas de domi-
nação e exploração laboral “tradicionais” não parecem fazer sentido para eles, por 
outro, tampouco parecem ser nítidas as diferenças que as plataformas introduzem, 
ensejando uma fluidez notável entre os termos declarados pelos entregadores.

4.7. Mobilização política coletiva
Para aferir como os entregadores se relacionavam com este tema, fizemos uma 
pergunta relativa ao #BrequeDosApps, movimento que organizou duas paralisa-
ções (uma no dia 1º e outra no dia 25 de julho de 2020), tanto de ciclistas quanto 
de motoboys, em capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba e São Luís. Na realidade, o movimento também teve adesão 
internacional, incluindo trabalhadores de plataforma de países como Argentina, Chi-
le, Equador, Costa Rica, Guatemala e México.
 O primeiro elemento que merece destaque é que nenhum dos oito entrevis-
tados afirmou ter participado ativamente da paralisação20. Mas essa ausência foi 
acompanhada de distintas apreciações sobre o movimento e o tema, oscilando de 

20 É necessário ponderar que, a despeito da garantia do anonimato na pesquisa, essa resposta pode ter sido 
 influenciada pelo receio de qualquer identificação individual dos entregadores pelas plataformas, uma vez 
 que diversos bloqueios e punições foram relatados por entregadores após engajamento nas paralisações.
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uma discordância em relação às pautas e formas de organização propostas até o 
reconhecimento da importância do evento para os entregadores como forma de 
conquista para a categoria – com posições nuançadas intermediárias.
 No primeiro polo desse diapasão, encontramos a fala de Guilherme, que afirmou:

   Não acho nada, nem sei te dizer, eu não participei diretamente. Eu 
   não puxo bandeira para nenhum tipo destes negócios aí. Se você 
   acha que é seu direito, você tem que reivindicar, mas particular- 
   mente eu não apoio nenhuma destas causas aí. Ninguém me re- 
   presenta, só eu mesmo me represento.

 O entrevistado expressou, assim, sua desavença com o movimento: pautas 
como aumento das taxas de entregas, fim dos bloqueios súbitos e indevidos, apoio 
contra acidentes não conquistavam sua adesão. A última frase de sua fala também 
indicava um rechaço às formas de luta coletivas em que anseios individuais são 
diluídos e congregados em bandeiras grupais, que buscam representar mais do que 
um entregador isolado e alçar o trabalhador a entidade grupal.
 No WhatsApp, pudemos observar que, frequentemente, quando algum entre-
gador mencionava alguma reivindicação ou movimentação política (mesmo que 
concernente à categoria de entregadores de plataforma), o assunto não costumava 
gerar muitas reações no grupo. Por vezes, manifestava-se uma opinião de reprova-
ção, análoga à de Guilherme.

Figura 10 • Manifestação

 

 No polo oposto, tivemos quatro entrevistados que afirmaram concordar com as 
pautas e formas de organização do #BrequeDosApps. Um deles afirmou:

Fonte: WhatsApp.

Participante 1
Só para ficarem alertas sábado 
vai ter manifestação na frente do 
Masp... A partir das 14:00

Participante 2
Manifestação do que men?

Participante 1
Povo que teve o IPVA suspenso... 
povo com deficiência...

Participante 3
Vish agora direto
Povo só inventa

Participante 4
[plataforma]: Receba + R$5,00 nas 
suas entregas, das 19:00 as 21:59. 
Só hoje 20/01, na praça de São Pau-
lo. Proteja-se e evite aglomerações.
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   Eu gostei, é algo que precisa ser feito... As empresas e o governo 
   só agem quando há revolta e confronto. Enquanto ficar um entre- 
   gador reclamando do outro, um ou outro reclamando, não vai mu- 
   dar. Mas quando você decide parar, decide falar que tem voz e vo- 
   cês vão ouvir, aí as empresas e o governo resolvem escutar e até 
   mesmo resolver o problema. (Alan)

 Desse modo, ele não apenas avaliou como positiva a atitude de confronto em 
relação às plataformas e ao governo, como também deixava clara a necessidade da 
atuação coletiva para o sucesso das reivindicações da paralisação, que não pode-
riam ser conquistadas por atos isolados de entregadores individuais.
 Assim como na fala supracitada, na qual constam termos como “revolta” e 
“confronto”, Carlos empregou em sua resposta o termo “resistência”, normal-
mente associado a protestos coletivos que envolvem entidades mais amplas, ao 
contrário de um léxico que tende a centrar-se no indivíduo e sua capacidade de 
superação pessoal – presente em termos como “resiliência”, por exemplo.
 Um terceiro entrevistado pertencente a esse grupo que apoiou o #Breque- 
DosApps afirmou: “Eu acho que poderia cutucar os aplicativos para eles enxerga-
rem a gente de outra forma, não só um monte de entregador. Sendo eu ou fulano, 
tanto faz para eles. É a gente que faz as entregas, a gente que é o [plataforma], a 
cara do [plataforma], o [plataforma] é só um nome que está lá” (Pedro). Sua fala 
chama atenção para a descartabilidade do entregador de plataforma: dado que há 
um enorme “exército de reserva” (MARX, 2013, p. 704), ainda que não propria-
mente industrial, aguardando para ter seu cadastro liberado nas plataformas, estas 
podem repelir sistematicamente entregadores ativos e contratar novos – processo 
esse que é facilitado pela falta de obrigações legais por parte das plataformas.
 O quarto, por fim, não só manifestou aprovação à paralisação, aderindo a ela 
mesmo que sem presença na passeata, como também comentou os estratagemas 
de boicote da plataforma em relação à paralisação e as clivagens internas entre os 
próprios entregadores.

   Em todas eu tirei folga; teve gente que foi na passeata, teve gente 
   indo em shopping para impedir que as pessoas pegassem pedido, 
   mas teve muita gente que trabalhou no dia. [...] Nem nós entre- 
   gadores estamos nos ajudando. Tem gente que veste a camisa, 
   quer correr por isto, mas tem gente que quer pegar a promoção 
   que o aplicativo lança para ferrar a paralisação, os caras que gos- 
   tam de comer migalha. Achei a ideia da manifestação boa, porque 
   fez com que nossa voz fosse ouvida. (Rafael)

 Conforme afirmou Abílio (cf. FACHIN, 2020), as formas de adesão à paralisação 
no setor são múltiplas. O “mero” ficar em casa sem logar na plataforma envolve 
muito mais do que um engajamento passivo aparentemente descompromissado, 
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uma vez que a remuneração de cada entregador só ocorre mediante a realização 
de entregas efetivas – como discutimos acima, trata-se do modelo que remunera 
“por peça” e não diretamente “por tempo”, na terminologia marxiana. Em dias de 
paralisação, há redução no número de entregadores, engendrando maiores ganhos 
para aqueles que estão “logados”. Os entregadores, por conseguinte, enfrentam o 
dilema de obter maiores rendimentos ou aderir à paralisação.
 Outro fator que impeliu muitos a adotar a paralisação à distância foi o receio de 
rastreamento de seus celulares pelas plataformas e a possível penalização, como     
bloqueios permanentes, por exemplo. Dada a situação socioeconômica precária da 
maioria dos entregadores, optar por não trabalhar é um ato político de engajamento 
ativo, com altos custos pessoais envolvidos. Daí a repulsa expressada pelo entre-
vistado em relação àqueles que trabalharam no dia, “os caras que gostam de co-
mer migalha”, afinal, os que cruzaram os braços o fizeram mediante sérios riscos.
 No intervalo entre essas posições polares de adesão e rechaço, encontramos 
outras mais moduladas. Felipe, por exemplo, afirmou:

   Eu não participei, porque tenho meus princípios. Eles estão recla- 
   mando em relação às taxas das entregas. Eu faço entrega de bici- 
   cleta, não tenho gasto, só gasto com comida, refeição e condução 
   e ganho 200 por dia. Que que eu vou reclamar?! Sendo que eu 
   trabalhava numa empresa e ganhava 60 reais por dia, e hoje eu tiro 
   o triplo disto! Mas eu olho pro lado e entendo, você pode ver que 
   na paralisação era mais moto. Eu entendo a visão deles. Eu vejo 
   muito uma entrega de 25 km a R$ 25, R$ 1 por quilômetro, então 
   eles têm que fazer mesmo a paralisação. [...] Mas eu só tenho a 
   agradecer.

 O entrevistado tocou assim em um ponto nevrálgico que apareceu em abso-
lutamente todas as entrevistas: a remuneração que declararam receber nas pla-
taformas ultrapassava aquela auferida em outras experiências de assalariamento, 
mesmo que por meio de vínculo formal e celetista. Esse não é um fator menor. Ele 
pode explicar uma parcela da adesão de uma parte dos entregadores ao modelo da 
plataforma e ao discurso do empreendedorismo que a permeia.
 Em sua fala, merece destaque também como o entrevistado, apesar de con-
cordar parcialmente com as pautas da paralisação, não se incluía entre os entrega-
dores em luta, referindo-se a estes na terceira, e não na primeira pessoa do plural. 
Outro a reiterar esse procedimento de clivagem do tipo “nós/eles” afirmou:

   Tudo errado! Porque veio em cima de uma epidemia. Muita gente 
   que estava lá, não está há muito tempo no aplicativo. É muita gen- 
   te que chegou agora e já chegou reclamando. Quem está há mais 
   tempo não foi. Foi fazer entrega. Não vira, depois vai ferrar a gente, 
   eles acham que vai melhorar, mas, no final, vai acabar ferrando, 
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   porque pode vir corrida mais longe, com taxa menor. Uma semana 
   eles podem fazer tudo que os entregadores pediram, mas e depois 
   desta semana? Isto que os entregadores não veem! (Miguel)

 Ou seja, trata-se de uma posição que pondera diversos aspectos. O primeiro é a 
clivagem entre os entregadores mais antigos e os mais recentes, que se somaram 
aos trabalhadores de plataforma em virtude da pandemia. Quanto a isso, o entrevis-
tado julgou estar “tudo errado” e declarou que ele foi um que “furou o bloqueio” e 
foi fazer entregas no dia. Mas, quando ele avança em sua argumentação, fica claro 
que não discorda exatamente das reivindicações ou do movimento em si, mas da 
possível represália por parte da plataforma.
 No entanto, um sentimento comum que perpassava todo o continuum de opi-
niões diante do #BrequeDosApps, mesmo entre aqueles que demonstraram franco 
apoio às paralisações, é o de impotência do movimento perante as plataformas. 
“Não mudou nada”, disse Carlos, “mas é um começo.” Pedro concordou: “Não 
deu certo, mas, se fosse feito exatamente do modo correto, 100% da frota ficasse 
em casa, eu acho que poderia cutucar os aplicativos para eles enxergarem a gente 
de outra forma”. João, por sua vez, resumiu a questão da seguinte forma:

   Eu comecei a ver que a estratégia dos aplicativos é à prova de bala 
   contra qualquer movimentação que beire um sindicalismo. Porque 
   você faz greve, primeiro, os caras têm seus dados. Se você não for 
   esperto e deixar o celular em casa, eles têm teus dados ali e vão 
   tomar decisões. [...] O cara que conseguiu juntar todos os entrega- 
   dores e falar “Vamos fazer greve”. Qual vai ser a decisão dos apli- 
   cativos? Vai ser atender às demandas ou aprovar um monte de 
   gente que está na fila de espera para entregador? Aprovar, tem 
   um monte de desempregado esperando! Eles vão perder um pou- 
   co na qualidade das entregas dos novatos, mas eles vão tirar o 
   problema, que são estas ideias de querer ter mais direitos, de que- 
   rer ter conversa.

 Em outras palavras, tecnologia de ponta e a formação de uma superpopulação 
relativa pronta para assumir os postos de trabalho, mesmo que em condições pre-
cárias21, impedem o sucesso de qualquer tentativa de luta coletiva que “beire um 
sindicalismo”.

21 O trabalho pioneiro de Francisco de Oliveira revelou esse arranjo periférico em que “arcaico” e “moderno” 
 dão as mãos para produzir uma situação em que o capital sai ganhando. Cf. Oliveira, 2003.
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5. Considerações finais
Em nossa pesquisa com entregadores ciclistas de plataforma em São Paulo, visa-
mos a compreender de que forma se manifestavam vestígios empíricos daquilo 
que Foucault denominou “empreendedorismo de si mesmo”, noção desenvolvi-
da posteriormente por uma importante linha de interpretação do neoliberalismo. 
A pesquisa procurou entender como esse conceito e suas dimensões constitutivas 
podem ser notados nos posicionamentos dos entrevistados, como estes articulam 
certa narrativa de si e operam atitudes específicas que poderiam ser compreendi-
das com base na noção supracitada. Partindo do material analisado acima, pode-
mos fazer agora algumas considerações.
 Cabe ressalvar que, em nossa investigação, de cunho eminentemente qualita-
tivo, não encontramos o fenômeno pesquisado em sua plena materialidade. Como 
não poderia deixar de ser, encontramos entregadores que pendiam ora mais, ora 
menos para sua corporificação. Do mesmo modo, algumas dimensões do fenô-
meno pareciam manifestar-se de modo mais evidente, enquanto outras, menos 
– como é o caso da responsabilização individual pelos riscos laborais e sociais en-
volvidos na entrega de bicicleta nas plataformas; embora estas adotem plenamente 
o modelo de terceirização dos custos e riscos para os próprios trabalhadores, estes, 
por sua vez, não enxergavam praticamente vantagem alguma nesse arranjo. Neste 
caso, as condições objetivas de precarização do trabalho eram acompanhadas de 
perto pela consciência subjetiva de sua existência e eram, portanto, repudiadas 
pelos entregadores.
 Mas o mesmo não pode ser afirmado quanto às demais dimensões do concei-
to prospectadas. Tal é o caso das seguintes dimensões: disseminação da concor-
rência como forma de vida tanto inter- quanto intraindividual; fomento aos valores 
de meritocracia e desempenho individual; percepção do Estado como problema e 
do mercado, representado aqui pelas plataformas, como solução; obnubilação das 
relações de subordinação e exploração; e, por fim, multiplicação dos obstáculos à 
construção de uma solidariedade de classe como decorrência do modus operandi 
da plataforma, centrado eminentemente no indivíduo. Ainda que permeadas de ele-
mentos de precarização das condições de trabalho, elas, por vezes, encontravam 
eco nas vozes e representações dos entregadores.
 Devemos ponderar em que medida as condições (semi)periféricas do capita-
lismo – estrutural e historicamente precárias para a esmagadora maioria da classe 
trabalhadora – não impelem certa capilarização do modelo do empreendedorismo 
de si, fomentado pelas próprias plataformas, entre os entregadores ciclistas. Afinal, 
algumas das vantagens elencadas pelos entrevistados para realizar esse tipo de ser-
viço muitas vezes estão atreladas a um desejo de escapar de condições tão precá-
rias quanto aquelas encontradas no trabalho de plataforma – ou mais. Esse é o caso, 
por exemplo, da ânsia por livrar-se de um patrão e de uma estrutura hierárquica mais 
evidente e próxima, por maior controle da jornada de trabalho, por reconhecimento 
monetário pelo esforço executado ou, de modo mais abstrato, por maior liberdade.
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 A questão espinhosa é que esses desejos não encontram (nem podem encon-
trar) possibilidade de realização dentro do modelo do capitalismo de plataforma, da-
das a monopolização e a oligopolização do setor; sua necessidade sine qua non de 
condições extremamente precárias de trabalho (cujo epítome pode ser encontrado 
nos Termos de Serviço do entregador “parceiro” e não em um contrato coletivo de 
trabalho com garantias e direitos assegurados); a disponibilidade de um acachapan-
te exército de reserva (que só cresce a cada dia); e a estrutura estanque da (não) 
carreira dentro das plataformas, que impede qualquer tipo de mobilidade funcional 
e social ascendente – dentre outros fatores, sem os quais o modelo da plataforma 
colapsa. Nesse sentido, se é verdade, por um lado, que as plataformas não foram 
as responsáveis diretas por um quadro socioeconômico extremo, pode-se afirmar, 
por outro, que sem ele elas não poderiam existir.
 É necessário sopesar também a situação de extrema vulnerabilidade dos tra-
balhadores de plataforma – ainda mais aguda no caso dos ciclistas, que, na ampla 
maioria dos casos, nem sequer dispõem da propriedade de um veículo ou de uma 
moto, instrumentos que normalmente possibilitam ao entregador obter maiores 
rendimentos na plataforma. O trabalho de plataforma coloca-se, para eles, como o 
limiar entre o desemprego completo e alguma ocupação – quão precária esta possa 
ser. Como afirmou um de nossos entrevistados: “As pessoas não entram no apli-
cativo porque querem, às vezes é a única saída que elas têm para conseguir pagar 
as contas de casa. [...] Se não, provavelmente, eu passaria fome”. Essa condição 
extrema de vulnerabilidade também pode fornecer elementos para uma adesão ao 
modelo de empreendedorismo difundido pelas plataformas, que promete oferecer 
uma saída dessa situação – ainda que essa promessa, via de regra, não se traduza 
plenamente em vantagens reais para os trabalhadores.
 No entanto, cabe questionar se não haveria um horizonte outro para a canaliza-
ção dos desejos dos entregadores e para sua constituição subjetiva que não aquele 
representado pelo empreendedorismo de si e pelo capitalismo de plataforma.
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Apresentação
Segundo o pedagogo Francesco Tonucci, as crianças são como 
vaga-lumes. Os vaga-lumes são usados como indicadores am-
bientais da sanidade ou degradação do ambiente. Eles não habi-
tam ambientes contaminados. Da mesma forma, se há na cidade 
crianças que brincam, que ficam sem a companhia de adultos, 
diz-se que a cidade está saudável, sendo o contrário um indício 
de que a cidade está doente (GADELHA, 2019). O presente tra-
balho se propõe a apresentar condições e oportunidades para 
encontrarmos cidades saudáveis. A partir da análise de viagens 
de ida e volta da escola, são avaliadas as condições para que 
crianças e adolescentes as realizem ativamente e habitem as 
ruas, começando por esse trajeto.
 Distância, presença de ciclovias, de faixas ou corredores de 
ônibus e de vias de trânsito rápido, e gradiente de inclinação 
da rota foram considerados para propor quais viagens escolares 
realizadas em 2017 na cidade de São Paulo poderiam ter sido 
realizadas de bicicleta. As rotas foram classificadas de acordo 
com esses parâmetros e, a partir dessa classificação, foi avaliado 
qual seria o impacto em três eixos: (i) o nível de atividade física 
adicional para cada estudante; (ii) a potencial não emissão de 
gases e partículas poluidoras; e (iii) a economia familiar mensal 
que a adoção da bicicleta pode trazer. No total, 1,6% das viagens 
realizadas na cidade de São Paulo foram consideradas para ava-
liar esse potencial impacto da substituição modal.
 Espero que os pais e responsáveis encontrem evidências 
que os ajudem a escolher como levar seus filhos para a escola. 
Uma vez por mês, apesar de parecer pouco, já pode trazer im-
pactos profundos. Que crianças e jovens incentivem seus pais 
a sair de bicicleta pela cidade, seja para ir para a escola, para 
dar uma volta no parque, para ir ao shopping... Que motoristas, 
ao verem jovens ciclistas ou pedestres, lembrem-se que eles 
são sinal da saúde da cidade, e que possam respeitá-los em 
seu tempo e espaço. Que ciclistas mais experientes também 
respeitem os que ainda estão aprendendo. Que pesquisadores 
analisem criticamente o trabalho apresentado e contribuam para 
desenvolvê-lo em suas limitações e conquistas, para expandir e 
melhorar as ideias apresentadas. Que gestores públicos pensem 
em investimentos que tragam mais retorno à saúde da cidade, 
permitindo que mais viagens se tornem pedaláveis e reduzindo 
o uso e a dependência do automóvel. E que nossas cidades pos-
sam ser habitadas por pequenos “vaga-lumes” cada dia mais.
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Callil, por todo suporte 
e orientação. Aos 
demais orientadores: 
Eduardo Rumenig, 
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demais autores, pela 
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contribuições ao longo 
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também a Bruna Pizzol 
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1. Introdução
O presente estudo analisa um tipo específico de viagem rotineira, a ida e volta da 
escola, sob a seguinte perspectiva: como o uso de bicicleta para a realização dessa 
viagem poderia trazer benefícios para a vida dos estudantes e da sociedade em 
geral? O estudo pretende colaborar para a ampliação de conhecimento sobre a 
adoção de bicicleta por estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da 
cidade de São Paulo.
 Os níveis de uso do Transporte Ativo Escolar (TAE), ou seja, transporte a pé 
ou por meio de bicicleta no trajeto dos alunos de casa até a escola e vice-versa, 
declinaram nos últimos 30 anos, o que pode ser visto em nível global (CHILLÓN, 
EVENSON et al., 2011; MITRA e MANAUGH, 2020).  Na cidade de São Paulo, da-
dos da Pesquisa Origem e Destino trazem uma queda de 4,7% entre 1997 e 2007 
no número de estudantes do ensino básico que adotavam o transporte ativo (a pé e 
bicicleta), substituindo-o pelo transporte passivo (transporte particular motorizado, 
transporte coletivo e transporte escolar); entre 2007 e 2017, a queda nos índices de 
uso do TAE correspondeu a 19,9% (RODRIGUES, 2020).
 Diante dessa realidade, o principal objetivo do trabalho foi calcular o impacto de 
uma possível expansão da adoção da bicicleta no transporte escolar. Em outras pa-
lavras, quais seriam os potenciais impactos sociais e individuais (na saúde, no am-
biente e na economia) se todas as viagens para a escola passíveis de ser realizadas 
de bicicleta (doravante pedaláveis), segundo critérios esclarecidos posteriormente, 
fossem efetivamente pedaladas? Buscando mensurar esses possíveis impactos, 
esta pesquisa soma esforços aos de autores como McMillan (2005) e Ferrari, Victo 
et al. (2018), que argumentam sobre a importância de que políticas públicas sejam 
implementadas para tornar mais viáveis as viagens à escola por modos ativos, o 
que passa por garantir suas condições de segurança e estrutura, especialmente 
tendo em mente uma população mais jovem.

2. Impactos do Transporte Ativo Escolar
Transporte se refere ao movimento de pessoas ou bens de um lugar a outro, bus-
cando viabilizar a participação em diversas atividades: econômicas, educacionais, 
sociais e recreacionais. As viagens, unidade de análise comumente utilizada em 
estudos sobre transporte, podem ser regulares ou ocasionais, feitas com modos 
diversos, com ou sem acompanhantes (WAYGOOD, FRIMAN et al., 2020). O grupo 
de modos conhecido como transporte ativo, ou seja, realizado sem a presença de 
transportes motorizados, é visto como importante para alcançar os níveis de ativi-
dade física recomendados, além de ser fácil, de baixo custo e não requerer muito 
tempo adicional na rotina diária, podendo muitas vezes representar um ganho de 
tempo (DE REZENDE, AZEREDO et al., 2014; MCMILLAN, 2005; PANTER, JONES 
e SLUIJS, 2008; MITRA, 2013).



124   Desafio Mobilidade 4

 Estudos realizados nos EUA, México, Argentina, Inglaterra, Polônia e Austrália 
indicam que, antes da utilização em massa do automóvel, a rua era utilizada como 
espaço de lazer por crianças e jovens, e isso era considerado uma atividade normal, 
possibilitando o livre deslocamento pelo bairro, muitas vezes sem a presença de 
um adulto. Com a popularização do automóvel no século XX, esse quadro começou 
a mudar. O uso do solo começou a ser separado e institucionalizado, sendo as ruas 
caracterizadas como espaços para carro e as crianças, destinadas para parques e 
estruturas recreacionais (LAROUCHE, MITRA e WAYGOOD, 2020).
 No Brasil, ocorreu uma rápida mudança no contexto socioeconômico, com con-
sequências diretas sobre o sistema de transporte. Entre 2000 e 2010, a população 
brasileira cresceu 12% e o número de carros cresceu 140% nas cidades (no estado 
de São Paulo, o crescimento foi de 31%, entre 1997 e 2007), o que pode ser ex-
plicado, por um lado, pela redução nos impostos e pela facilidade de crédito para 
compra de veículos e, por outro, pelo aumento do poder de compra da população 
e pela importância da posse de carro como um símbolo de status e pelo seu valor 
instrumental e afetivo. Além dessas alterações demográficas, ocorreram mudanças 
na forma urbana, em específico na Região Metropolitana de São Paulo. Houve um 
crescimento sem planejamento, com o estabelecimento intenso e desordenado 
de pessoas em áreas periféricas, antes que a infraestrutura necessária para aten-
der tais pessoas chegasse, incluindo aqui a oferta de serviços educacionais. As 
políticas de transporte também privilegiaram o tráfego motorizado, aumentando a 
velocidade dos veículos visando diminuir o tempo de deslocamento do automóvel, 
mas inibindo, assim, o potencial das ruas como espaços sociais (SÁ, GARCIA et al., 
2015; REQUENA, 2015; VASCONCELOS, 1999).
 Essa mudança também foi intensificada com o crescimento dos problemas 
de insegurança, principalmente nos grandes centros urbanos, e a incapacidade de 
grande parte das gestões públicas de oferecer respostas satisfatórias a esses pro-
blemas. Estudo realizado com estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental de 
todo o Brasil reporta que 50,8% informaram que a escola está localizada em áreas 
de risco de violência1. Tal indicador para São Paulo é de 66,7%, atrás somente do 
Distrito Federal (77,4%). Do total de escolas no Brasil e em São Paulo, 8,6% e 
6,4%, respectivamente, informaram ter suspendido ou interrompido as aulas ao 
menos um dia do ano de 2016 por questões de segurança. Ademais, 11,5% dos 
alunos brasileiros e 12,6% dos paulistas reportaram ter perdido aula em virtude da 
falta de segurança no trajeto para a escola (LIMA, BUENO et al., 2016).
 A percepção dessa mudança2 chama a atenção de diversos autores, preocu-
pados em entender melhor o padrão de transporte de crianças e jovens, suas pe-

1 As áreas de risco de violência significam “com presença de roubos, furtos, assaltos, troca de tiros, consu- 
 mo de drogas, homicídios, entre outros” (PRÖGLHÖF, 2016, p. 98).
2 Essa definição generalizada das mudanças ocorridas é uma simplificação, visto que ainda existem regiões 
 e cidades no contexto brasileiro em que crianças e jovens têm maior autonomia e ainda utilizam a rua como 
 espaço de lazer.
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culiaridades em relação ao público adulto e as necessidades de ação pública rela-
cionadas a garantir condições de segurança e bem-estar no ambiente urbano para 
essa população específica. Há seis principais distinções entre jovens e adultos no 
que diz respeito à decisão sobre a viagem: 1) ritmo de tempo e espaço; 2) uso do 
solo e equipamentos; 3) condições monetárias e físicas; 4) vulnerabilidade; 5) in-
terpretações e percepções; 6) autonomia para decidir e capacidade de influenciar 
tomadores de decisão. Por conta dessas diferenças, é importante considerar a ne-
cessidade de transporte do público infantojuvenil separadamente, e não assumir 
que sistemas de transporte para adultos também servem para esse público (WAY-
GOOD, FRIMAN et al., 2020). “Se os padrões de tráfego são muito complexos ou 
perigosos para as crianças e jovens circularem, é o sistema de tráfego que deve 
mudar e não a retirada destes da rua” (MITRA e MANAUGH, 2020, p. 90).
 Juntamente com o crescimento da pesquisa nesse ramo, diversos programas 
e projetos foram criados em uma tentativa de reverter essa situação, para sim-
plesmente colocar a discussão sobre a apropriação do espaço público por crianças 
em pauta, ou mesmo trazê-las de volta à rua. A Tabela 1 apresenta um resumo de 
iniciativas que utilizam a bicicleta como foco de projetos tanto de aprendizado em 
sala de aula como de vivências na rua produzidas por meio de viagens casa-escola 
realizadas de bicicleta, em grupo e com a coordenação de adultos. É importante 
pontuar que a caracterização adotada não é excludente: muitos projetos com foco 
em viagem (ou seja, que têm o objetivo de estabelecer a rota e participar dessa 
viagem agrupando estudantes) precisam e devem ter uma parte educacional antes; 
assim como um projeto com foco em educação (trazer a bicicleta como assunto 
de aulas, seja numa discussão teórica ou para ensinar o estudante a pedalar e se 
comportar no trânsito) pode envolver uma simulação na rua.
 A maioria dos projetos existentes é bem recente, sendo o mais antigo de 2008 
no Rio de Janeiro, seguido por outra iniciativa do governo federal de fornecer bici-
cletas em âmbito nacional para facilitar o acesso à escola, em 2011. Apenas dois 
projetos, um na Colômbia e outro em Portugal, efetivamente criam rotas juntando 
um grupo de crianças e jovens que compartilham um trecho da viagem para a es-
cola, trazendo mais segurança para os estudantes e conforto para os pais que têm 
receio de deixá-los percorrer a viagem de bicicleta sozinhos. Em especial, no caso 
de Bogotá, as famílias também participam do mapeamento das rotas, selecionando 
pontos de encontro, áreas seguras e áreas que devem ser evitadas. As bicicletas 
são emprestadas a estudantes que residam a distâncias entre 2 e 3 km da escola 
por um bimestre ou semestre. Se o estudante deixa de usar a bicicleta para ir e/ou 
voltar da escola, a bicicleta é emprestada a outro aluno (HIDALGO, MIRANDA et al., 
2016).
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Tabela 1 • Resumo de projetos para público infantojuvenil sobre bicicletas

3 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8672-24082011-linkbibicletas&category_slug=agosto-2011- 
 pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 28 dez. 2020.

Nome Local Foco Início Idade Destaques Fontes

Bicicletas fornecidas a escolas, emprestadas 
aos alunos por bimestre ou semestre.

Mapeamento social das rotas. 
4 monitores por rota.

Al Colegio 
em Bici

Bogotá 
(Colômbia) Viagem 2013 10 a 17 

anos
(HIDALGO, MIRANDA 

et al., 2016)

A bicicleta é integrada como um tópico 
durante as aulas.

19 escolas, mais de 2000 crianças.

26.050 estudantes da rede pública de 70 municípios3.
Ponto de atenção: não existe plano de viagem 

específico, criação de rotas. Bicicletas são dadas 
aos estudantes.

1 monitor para cada 4 passageiros.
6 linhas existentes.

A bicicleta é integrada como um tópico 
durante as aulas.

Palestras e pesquisas sobre o tema.
Curso de capacitação de professores.

Mais de 4.200 crianças aprenderam a pedalar sem 
rodinhas. Projetos realizados em escolas municipais, 

Sescs, Ruas Abertas e parques.

Mobilização e autonomia para 
as escolas.

Bicicleta 
na Escola

Caminho 
da Escola

Comboios 
de bicicleta

Lisboa sem 
rodinhas

Pedalando 
da Escola

Rodinha 
Zero

Florianópolis 
SC

Brasil

Lisboa 
(Portugal)

Lisboa 
(Portugal)

Rio de Janeiro 
RJ

São Paulo 
SP

Europa (nove 
cidades)

Educação

Viagem

Viagem

Educação

Educação

Educação

Educação

2012

2007; bicicletas 
a partir de 

2011

2019

2019

2008

2016

2016

Não 
definido

Não 
definido

Não 
definido

7 a 8 
anos

Não 
definido

4 a 11 
anos

Não 
definido

(REBRINC, 2021)

(MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 

2011)

(LISBOA, 
2021a)

(LISBOA, 
2021b)

(ASCOM, 2008; 
PFEFFER, 2018)

(INSTITUTO 
AROMEIAZERO, 

2016)

(STARS, 
2013)STARSa

a Sigla em inglês para Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools. Fonte: elaboração própria.

https://www.google.com/search?q=%3Chttp%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26view%3Ddownload%26alias%3D8672-24082011-linkbibicletas%26category_slug%3Dagosto-2011-pdf%26Itemid%3D30192%3E&oq=%3Chttp%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26view%3Ddownload%26alias%3D8672-24082011-linkbibicletas%26category_slug%3Dagosto-2011-pdf%26Itemid%3D30192%3E&aqs=chrome..69i57.1716j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Diante de todos esses avanços no discurso e na prática, o presente trabalho 
visa somar esforços para avaliar três principais frentes de impactos positivos da 
adoção do TAE: na saúde, no ambiente e na economia familiar, descritos genera-
lizadamente nas próximas três seções, mas que serão analisados de modo mais 
específico para o caso da cidade de São Paulo.

2.1. Impacto na saúde
De acordo com a literatura, os determinantes da saúde decorrentes do transporte 
ativo são relacionados a: aumento da atividade física; exposição a espaços verdes; 
aumento da interação social; mudança de hábitos alimentares; inalação de poluição 
atmosférica; exposição à poluição sonora; exposição à radiação ultravioleta; expo-
sição ao calor e ao frio; risco de acidentes de trânsito e exposição ao crime. Cada 
um deles traz uma série de decorrências positivas ou negativas no que diz respei-
to à saúde dos indivíduos, conforme descrito por Rojas-Rueda (2020). Esta seção 
descreverá os impactos gerados pelo aumento da atividade física, pelo risco de aci-
dentes de trânsito e pelo desenvolvimento cognitivo, ficando a encargo da próxima 
seção apresentar os potenciais impactos negativos da exposição à poluição atmos-
férica e sonora, visto serem esses os principais aspectos analisados pela literatura.
 Um dos determinantes da obesidade infantil é a falta de atividades físicas (LA-
GARDE e LEBLANC, 2010). A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo me-
nos 60 minutos diários de atividade física moderada (de 3 a 6 METs – sigla em 
inglês para Equivalente Metabólico de Atividade, Metabolic Equivalent Task) ou in-
tensa (a partir de 6 METs) para crianças e adolescentes, sendo recomendado que 
pelos menos três vezes na semana a atividade seja intensa (WHO, 2020).
 Incentivar o deslocamento ativo é um recurso importante para alcançar os 
níveis de atividade recomendados (DE REZENDE, AZEREDO et al., 2014; MC-
MILLAN, 2005; PANTER, JONES e SLUIJS, 2008; MITRA, 2013), além de aumen-
tar a possibilidade do envolvimento com outras atividades moderadas ou intensas, 
reforçando os benefícios que a atividade física acrescenta (BABB, OLARU et al., 
2017; MCDONALD, 2008; PANTER, JONES e SLUIJS, 2008). Estudos indicam que 
os hábitos para atividades físicas são formados nos primeiros anos de vida, e que 
atividades contínuas em idade escolar aumentam a probabilidade de o indivíduo 
ser ativo durante a fase adulta (TELAMA, YANG et al., 2005; SHAW, BICKET et al., 
2015; WEN, FRY et al., 2008; DE REZENDE, AZEREDO et al., 2014), solidificando 
hábitos saudáveis no longo prazo (WAYGOOD, FRIMAN et al., 2020; LAROUCHE, 
MITRA e WAYGOOD, 2020).
 Estudos também mostram que jovens mais ativos apresentam menores índi-
ces de sobrepeso e obesidade, bem como menor percentual de gordura corporal, 
menor nível de pressão sanguínea e maiores níveis de lipoproteínas protetoras do 
sistema cardiovascular (i.e. HDL) do que aqueles menos ativos. Também eviden-
ciam melhor aptidão cardiovascular, menores riscos de síndrome metabólica, hiper-
tensão, osteoporose, diabetes e doenças cardiovasculares (CHILLÓN, EVENSON 
et al., 2011; MCMILLAN, DAY et al., 2006; SOUZA, CARVALHO et al., 2019; FER-
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RARI, VICTO et al., 2018; MURTAGH, DEMPSTER e MURPHY, 2016; LAROUCHE, 
MITRA e WAYGOOD, 2020). Outros expõem que a obesidade está relacionada a 
problemas menstruais, menarca precoce em meninas e amadurecimento atrasado 
em meninos (MCDONALD, PALMER e STEINER, 2020).
 Outro impacto na saúde, este negativo, é o risco do envolvimento em ocor-
rências de trânsito, que podem levar a consequências para o resto da vida e até 
mesmo à morte. Não existem estudos, segundo conhecimento da autora, da rela-
ção entre risco de sinistros e transporte infantojuvenil por bicicleta. Entretanto, é 
conhecido que o transporte motorizado rodoviário é a principal causa de morte de 
crianças e jovens no mundo, principalmente em países do Sul Global (LAROUCHE, 
MITRA e WAYGOOD, 2020). Em países ricos do Ocidente, a maioria das mortes 
envolve jovens como passageiros de veículos. Um estudo realizado no Canadá, 
por exemplo, mostrou uma letalidade per capita de crianças e jovens em veículos 
motorizados duas vezes maior quando comparada à taxa de letalidade de pedestres 
infantojuvenis. Em países com maiores taxas de adoção da caminhada entre o pú-
blico infantojuvenil, como o Japão, essa tendência não é verificada, mas, ao mesmo 
tempo, a taxa per capita de ocorrências de trânsito está entre as menores do mun-
do (LAROUCHE, MITRA e WAYGOOD, 2020). Esse fenômeno pode ser explicado 
pela teoria Safety in Numbers: quanto maior o número de pedestres ou ciclistas, 
menor o risco de acidentes para esse grupo (FYHRI, SUNDFOR et al., 2017).
 Além do maior ou menor uso de veículos motorizados, a velocidade é um com-
ponente crucial para avaliar o potencial impacto do risco de ocorrências de trânsito. 
Quanto maior a velocidade, maior a distância necessária para a frenagem total do 
carro, sendo essa uma relação não linear. A probabilidade de uma sequela fatal au-
menta exponencialmente se a velocidade for maior que 30 km/h (LAROUCHE, MI-
TRA e WAYGOOD, 2020). Essas considerações são importantes para pensar boas 
condições não apenas para pedestres, mas também para ciclistas: é fundamental 
ter em mente que a adoção de ações de estímulo ao TAE não pode prescindir 
de políticas que garantam condições de segurança aos viajantes (envolvendo, por 
exemplo, construção de infraestrutura específica e medidas de traffic calming). 
 Além dos benefícios à saúde física, alguns pesquisadores também indicam 
melhores rendimentos escolares, maiores níveis de concentração e melhor saú-
de mental, provavelmente por melhorar a autoestima e pelo contato com outras 
crianças e jovens, que ocorre durante os deslocamentos (STEWART, MOUDON 
e CLAYBROOKE, 2014; SINGH, UIJTDEWILLINGEN et al., 2012; SOUZA, CAR-
VALHO et al., 2019; BUTTAZZONI, VAN KESTEREN et al., 2018); e também por 
melhorar a atividade cerebral, conforme discutido por Singh et al. (2012).
 Também evidencia-se maior autonomia dos estudantes para se deslocarem na 
cidade, desenvolvendo melhor noção espacial, aumentando a resiliência e o uso 
de estratégias para lidar com o risco (SÁ, REZENDE et al., 2016; BABB, OLARU 
et al., 2017; MCDONALD, 2008; SOUZA, CARVALHO et al., 2019). Shaw, Bicket 
et al. (2015) acrescentam os benefícios sociais de, por exemplo, uma criança ou 
jovem poder visitar seu(sua) amigo(a) sem acompanhante, o que gera prazer e um 
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senso de autodeterminação em suas atividades diárias. O transporte ativo também 
possibilita a criação e o fortalecimento de vínculos sociais no bairro, favorecendo a 
coesão social e a vida comunitária (CRAATS, BERG et al., 2020). Ainda que esses 
achados precisem ser ponderados para uma cidade das proporções de São Paulo 
(com bairros que muitas vezes são maiores do que cidades inteiras), a literatura 
reforça que crianças e jovens que se deslocam sem adultos acrescentam mais 
marcos no mapa cognitivo4 do que aqueles que são acompanhados por adultos 
(WESTMAN, FRIMAN e OLSSON, 2020).

2.2. Impacto ambiental
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica contribui para 
mais de 4,2 milhões de mortes anualmente (BOOTHE e BALDAUF, 2020). Evidên-
cias científicas mostram que a exposição às emissões de tráfego em grávidas (afe-
tando o bebê) e em crianças pode causar mortalidade prematura, nascimento pre-
coce, atraso do desenvolvimento da função pulmonar e da cognição; pode acarretar 
e intensificar asma; e está associada à leucemia (WAYGOOD, FRIMAN et al., 2020; 
BOOTHE e BALDAUF, 2020). A poluição sonora está associada a maiores níveis 
de pressão arterial, doenças cardiovasculares, hipertensão, distúrbios de sono e 
estresse. Outro estudo encontrou impactos negativos na velocidade de leitura e de 
exercícios matemáticos básicos em decorrência da poluição sonora (LAROUCHE, 
MITRA e WAYGOOD, 2020).
 Dentre os poluentes que afetam a saúde humana, destaca-se o Material Parti-
culado (MP), composto de partículas líquidas e sólidas originadas de processos de 
combustão, resíduos de metal, fibras e outros componentes. O diâmetro do MP 
pode ser segmentado em partículas grossas (≤ 10 μm), finas (≤ 2,5 μm) e ultrafi-
nas (≤ 1,0 μm), sendo as duas últimas mais propensas a ultrapassar os alvéolos 
pulmonares e chegar à corrente sanguínea, “aumentando o estresse oxidativo e 
a inflamação, desencadeando, eventualmente, doenças cardiorrespiratórias como: 
disfunção pulmonar, cardiopatias, acidentes vasculares isquêmicos e hemorrági-
cos, câncer de pulmão e doenças pulmonares obstrutivas crônicas” (SOUZA, 2019, 
p. 20). Análises indicam que, para concentração média global de MP2,5 (22 μg/m3), 
os benefícios da bicicleta ou da caminhada se sobrepõem aos riscos associados a 
uma maior exposição do ciclista ou pedestre à poluição atmosférica, mesmo sob 
a atividade mais intensa (TAINIO, NAZELLE et al., 2016). Para que os malefícios 
da inalação dos poluentes superem os benefícios de se pedalar ou caminhar, se-

4 A cognição espacial é definida como aquisição, organização, utilização e revisão do conhecimento sobre 
 propriedades espaciais de objetos e eventos no mundo. Ao explorar e vivenciar o ambiente, o jovem desen- 
 volve sua cognição espacial. Estudos mostram que crianças e adolescentes que viajam sozinhos colocam 
 mais marcos em seu mapa cognitivo do que quando acompanhadas por adultos, principalmente ao cami- 
 nharem ou pegarem um ônibus sozinhos para a escola. Provavelmente isso acontece em decorrência de 
 os pais ou responsáveis estarem frequentemente com pressa e desinteressados quanto ao que já viram 
 antes, enquanto o jovem aprende e explora o ambiente, especialmente em viagens que não são realizadas 
 com carro (WESTMAN, FRIMAN e OLSSON, 2020; WAYGOOD, FRIMAN et al., 2020).
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riam necessárias 5 horas por dia de ciclismo, considerando uma concentração de 
50 μg/m3 (TAINIO, NAZELLE et al., 2016; SOUZA, 2019). Para a concentração mé-
dia mundial, mais do que 7 horas de ciclismo e 16 horas de caminhada não levariam 
mais a um aumento nos benefícios à saúde, o máximo de benefício já teria sido 
atingido, podendo chegar ao ponto em que há um risco relativo de mortalidade su-
perior ao risco de permanecer sedentário (TAINIO, NAZELLE et al., 2016).
 Estudos mais aprofundados devem avaliar o impacto sobre crianças e jovens 
que realizam atividade física ao ar livre (como ir a pé ou de bicicleta para a escola) 
para gerar resultados mais conclusivos. Porém, há indícios que permitem afirmar 
que a amostra disponibilizada pela pesquisa OD no município de São Paulo não 
atinge nenhum dos dois pontos no deslocamento escolar. A média da duração do 
deslocamento para a escola ou voltando dela em 2017 foi de 13 minutos.
 Ademais, justificar que crianças e adolescentes não devem adotar modos ati-
vos para não ficarem expostos à poluição do ar não parece ter embasamento sóli-
do. Estudos realizados em Portugal mostraram que não é porque as crianças estão 
dentro de um ambiente fechado que elas estão protegidas da poluição (BOOTHE 
e BALDAUF, 2020). Outros estudos realizados na Europa e na Ásia indicaram que 
pessoas que caminham são menos expostas à MP2,5 e outras partículas; enquanto 
passageiros de carro, sem controle de ventilação, tendem a ser os mais expostos. 
Apesar dos usuários de transporte ativo, principalmente ciclistas, terem uma maior 
absorção, os benefícios à expectativa de vida em virtude da atividade física sobre-
põem à baixa absorção de MP2,5 dos usuários de transporte motorizado (BOOTHE 
e BALDAUF, 2020; TAINIO, NAZELLE et al., 2016).

2.3. Impacto econômico
Avaliações de longo prazo sobre os benefícios econômicos do transporte escolar 
ativo ainda não existem, mas são importantes para trazer argumentos para o de-
bate sobre investimentos em infraestrutura, localização das escolas e operações 
e financiamento do transporte escolar (MCDONALD, PALMER e STEINER, 2020). 
Os efeitos econômicos podem incluir custos de transporte ao domicílio no geral, 
dispêndio do tempo dos pais para levar as crianças e adolescentes ou custos su-
portados pela sociedade devido às decisões de transporte5 (WAYGOOD, FRIMAN 
et al., 2020; ROJAS-RUEDA, 2020).
 Poucos estudos mostram como os pais avaliam o uso do tempo para levar seus 
filhos até a escola. Alguns comentam sobre a conveniência de ela ser no caminho 
para o trabalho e sobre a possibilidade de ter mais contato com a(o) filha(o) ao levá-
-la(o) para escola. Esse último aspecto, entretanto, pode ser aprimorado se o per-
curso for realizado a pé ou de bicicleta (MCDONALD, PALMER e STEINER, 2020).

5 Investimento em infraestrutura, custo de acidentes e colisões, diagnósticos e tratamentos de doenças 
 relacionadas, além do custo indireto de ausências no trabalho devido à incapacidade (WAYGOOD, FRIMAN 
 et al., 2020; ROJAS-RUEDA, 2020). 
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 Uma pergunta importante para o debate é se o investimento em infraestru-
tura para a mobilidade ativa pode trazer benefícios financeiros para a comunida-
de, para além de um ambiente mais saudável e seguro. De acordo com McDo-
nald, Palmer e Steiner (2020), a resposta é sim. Os autores citam dois exemplos. 
O primeiro em Austin, Texas (EUA), que, com a construção de uma passarela de 
US$ 750.000 ligando apartamentos à escola local, pretende gerar um retorno anual 
de US$ 130.000. O segundo em Auburn, Washington (EUA): com novas calçadas 
e ciclovias totalizando um investimento de US$ 307.000, estima-se uma economia 
de US$ 240.000 por ano.
 Outro estudo, realizado na União Europeia, soma-se a esses achados pontuan-
do que cada quilômetro dirigido por carro tem um custo externo de E 0,11, enquan-
to pedalar e caminhar representa um ganho de E 0,18 e E 0,37 por quilômetro, 
respectivamente. Considerando o número total de passageiros que utilizam cada 
modo, o custo do automóvel foi estimado em E 500 bilhões por ano, enquanto 
pedalar tem um ganho de E 24 bilhões e caminhar, de E 66 bilhões por ano (GÖS-
SLING, CHOI et al., 2019).

3. Materiais e métodos
Os dados utilizados foram extraídos da pesquisa sobre viagens realizada pela Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô: a pesquisa OD (Origem Destino). 
Tal pesquisa sorteia domicílios na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – 38 
municípios além da cidade de São Paulo), e a cada residente do domicílio são inter-
rogadas as viagens realizadas no dia anterior (apontando duração, ponto de origem 
e de destino, motivo da viagem e modos de transporte utilizados), assim como as 
características dos residentes (como idade, gênero, renda, nível educacional, ocu-
pação, dentre outros). Para a análise proposta, entretanto, a amostra foi limitada a 
viagens realizadas no município de São Paulo, visto que algumas políticas de trans-
porte (como o TEG e o PLE, a serem explicados posteriormente) estão restritas ao 
município, e, assim, a comparação dos impactos deve ser reservada ao caso de 
São Paulo.
 Foram selecionadas apenas viagens realizadas por estudantes do Fundamental 
I e II e do Médio, descartando estudantes do Superior e do Infantil. Para cada cate-
goria de ensino, foram contemplados estudantes dentro da faixa etária específica, 
detalhada mais adiante. Após essa seleção, foram analisadas apenas viagens cujo 
motivo na origem ou no destino estivesse conectado com educação, pois o objeti-
vo do trabalho é formular políticas e ações que estimulem a adoção da bicicleta para 
transporte escolar.
 Foi feita a suposição de que todos os modos de transporte estão disponíveis 
ao usuário no momento da escolha, simplificando, assim, os elementos contrafac-
tuais necessários para realizar a análise. Por isso, optou-se pelo uso da variável de 
Modo Principal obtida diretamente da Pesquisa OD, que define uma hierarquia de 
acordo com a capacidade de transporte, em ordem decrescente: 1) metrô, 2) trem, 
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3) ônibus, 4) transportes fretados, 5) transporte escolar, 6) táxi, 7) dirigindo automó-
vel, 8) passageiro de automóvel, 9) motocicleta, 10) bicicleta, 11) outros e 12) a pé 
(METRÔ SÃO PAULO, s.d.; DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DOS 
TRANSPORTES METROPOLITANOS, 2008). Assim, se um usuário utilizou táxi e 
metrô, será considerado como modo principal o metrô.
 Utilizou-se o pacote Stplanr do RStudio para calcular a distância entre a origem 
e o destino de cada viagem, com a função route_cyclestreets. O pacote calcula a 
rota mais equilibrada de bicicleta, considerando um equilíbrio entre velocidade (oti-
mizando o tempo que permanece na rota) e quietude (evitando trânsito) através da 
base CycleStreets (LOVELACE, LUCAS-SMITH et al., 2020).
 Uma das principais razões dadas pelos pais para levar seus filhos até a escola 
de carro é a distância (MITRA e MANAUGH, 2020; RODRIGUES, 2020). Assim, par-
te importante do trabalho foi estabelecer distâncias que poderiam ser consideradas 
pedaláveis por crianças e jovens. Diversas localidades do mundo adotam políticas 
de distribuição territorial dos alunos nas respectivas escolas de forma a respeitar 
uma proximidade razoável. Em São Paulo, as matrículas em escolas públicas são re-
alizadas de acordo com a distância da escola, em relação ao domicílio ou a outro en-
dereço qualificado, conforme opções da Secretaria Escolar Digital, tentando manter 
um raio de 2 km (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020). Desde 1953, o Japão regu-
lamentou que escolas primárias devem estar situadas a uma distância de até 4 km, 
enquanto escolas secundárias devem estar a não mais que 6 km da casa da criança. 
Assim, independentemente do modo de transporte utilizado, a distância não deve 
ser tão longa de forma a causar cansaço – afetando o desempenho na escola – e 
prejudicar a configuração de tempo do dia da criança (MORI e ARMADA, 2012). Na 
Colômbia foi criado um programa para transporte escolar por bicicleta para crianças 
e jovens residentes a uma distância entre 2 e 3 km da escola (HIDALGO, MIRANDA 
et al., 2016). Para o presente trabalho, as distâncias foram limitadas de acordo com 
a categoria de ensino dos estudantes, conforme Figura 1, adaptando a informação 
da literatura ao caso brasileiro.
 Além das distâncias, foram considerados outros fatores para classificar uma 
viagem como pedalável. Primeiro, como o objetivo é estudar o potencial impac-
to da adoção da bicicleta, apenas viagens realizadas por modos passivos (carro, 
táxi, moto, ônibus, transporte escolar etc.) foram consideradas. Em segundo lu-
gar, viagens em rotas com mais de 600 m em vias de trânsito rápido (VTR, o que, 
no presente trabalho, corresponde a vias arteriais, vias de trânsito rápido ou rodo-
vias, de acordo com a classificação da CET) foram desconsideradas6 (excluindo-se 
os trechos com ciclovia, ou seja, se a rota da viagem tem, por exemplo, 800 m 
em via arterial, mas em 400 m há ciclovia, esse trecho não foi desconsiderado). 
O terceiro aspecto foi o gradiente de inclinação. Um gradiente de inclinação de 6%, 

6 No município de São Paulo, as quadras têm face com comprimento máximo de 300 m (em alguns lugares, 
 o comprimento é ainda menor) (SMUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – 
 PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020). Para o presente artigo, foi considerado que até duas quadras (600 m) 
 a criança poderia se deslocar por rotas paralelas (apesar de o algoritmo não ter calculado essa possibilidade), 
 por isso não foram eliminadas.
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por exemplo, signifi ca que para cada 100 metros de viagem horizontal, a mudança 
total na distância vertical é de 6 metros, o que pode signifi car uma subida de 6 m 
ou uma descida de 6 m, ou uma combinação de subida e descida de 2 m e 4 m, por 
exemplo (GOODMAN, ROJAS et al., 2019). Para o presente trabalho, 5,9% de gra-
diente de inclinação corresponde ao oitavo decil7; viagens cuja rota tinha gradiente 
de inclinação superior a esse limite foram eliminadas da análise.
 Após tais ajustes, somente as viagens com rotas adequadas por essa metodo-
logia foram utilizadas para calcular os impactos na saúde, ambiental e econômico. 
As rotas/trechos relacionados a essas viagens foram classifi cadas em quatro gru-
pos, de acordo com o nível de necessidade de intervenção de políticas públicas ou 
ações privadas para garantirem a possibilidade de uso de TAE (último retângulo da 
Figura 1). É importante ressaltar que as viagens foram categorizadas em função de 
aspectos inerentes à rota.

Figura 1 • Desenho de pesquisa

7 A escolha do oitavo decil seguiu metodologia adotada por Godefroy e Morency (2012).

VIAGENS ESCOLARES
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3.1. Impacto na saúde
A maioria dos indicadores de saúde trazidos pela literatura foca o público adulto, 
em virtude da falta de resultados quantitativos robustos para outros públicos (RO-
JAS-RUEDA, 2020). Dado o escopo do presente trabalho, decidiu-se avaliar nesse 
item apenas o impacto em um dos determinantes da saúde: a atividade física. Para 
tanto, foi utilizada a metodologia adotada por Goodman et al. (2019) de cálculo de 
METs. Para cada viagem, o gasto adicional de energia é dado por (Figura 2):

Figura 2 • Método para cálculo de gasto de energia de pedalada

Sendo mMETs o MET marginal da pedalada. O Youth Compendium of Physical Activity (NCCOR, 2016) es-
tabelece o valor de MET por hora para cada atividade de acordo com a idade. Por exemplo, uma criança 
de 7 anos tem um MET de 4,6 por hora pedalada. Para saber o gasto adicional de energia, desconsideran-
do o repouso (ou seja, o interesse é saber qual variação no valor de METs a criança estaria realizando por 
atividade física), é considerado esse valor de MET dado pelo Youth Compendium of Physical Activity sub-
traindo 1, o que é chamado de MET marginal (mMET). O valor de mMET é multiplicado então pelo tem-
po total de exercício, em horas, resultando no total adicional de energia de pedalada gasto por viagem. 

 
O valor do gasto de energia de pedalada por viagem é comparado com a recomen-
dação da OMS. Retomando, a OMS recomenda pelo menos 60 minutos diários 
de atividade física moderada (de 3 a 6 METs) ou intensa (a partir de 6 METs). Isso 
significa que em um dia a criança ou jovem deve realizar pelo menos 3 METs, ou 
2 mMETs; e em uma semana, 7 vezes o realizado em um dia, isto é, 14 mMETs 
(WHO, 2020; GOODMAN, ROJAS et al., 2019), em média.

3.2. Impacto ambiental
Os poluentes primários que impactam a saúde são: Material Particulado (MP), Óxi-
dos de Nitrogênio (NOx), Monóxido de Carbono (CO), metais e componentes or-
gânicos voláteis (em inglês, VOCs) e poluentes orgânicos persistentes (POPs, i.e. 
compostos clorados) (BOOTHE e BALDAUF, 2020; FRANCISCO, NARDOCCI et al., 
2017). Para o presente trabalho, será calculado o que deixaria de ser emitido (CO2, 
CO, NOX, MP) por carros, táxis, transporte por aplicativo, motos e transporte esco-
lar; pela substituição por bicicleta. Os fatores de emissão de cada modo para cada 
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Fonte: Elaboração própria.

Gasto adicional 
de energia de 
pedalada por 
viagem

= Tempo de
pedalada da

viagem (h)

mMETs

hora

6 a 9 anos: 3,6
10 a 12 anos: 4,3
13 a 15 anos: 4,8
16 a 18 anos: 5,4
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poluente foram obtidos através do Relatório de Emissões veiculares no estado de 
São Paulo de 2019 (CETESB, 2020), ponderando pela frota circulante na cidade de 
São Paulo (Figura 3).

Figura 3 • Método para cálculo de emissões

 Para o transporte escolar, o cálculo foi feito por zonas OD. Dentro de uma mes-
ma zona foi calculado quantos estudantes que utilizavam o transporte escolar po-
deriam ter ido de bicicleta. Esse número foi dividido por 19 – capacidade de uma 
van convencional (SPTRANS, 2010) – para estimar quantas vans poderiam deixar de 
circular. Posteriormente, tal número foi multiplicado pela distância média realizada 
pelas vans escolares na zona OD e pelo fator de emissão, para chegar ao total que 
deixaria de ser emitido por zona.
 Decidiu-se não avaliar o transporte ferroviário e por ônibus, por considerar que 
a diminuição de seu uso pelo público estudante não geraria impacto na circulação 
da frota.

3.3. Impacto econômico
O impacto econômico foi dividido em duas áreas: 1) economia individual; 2) eco-
nomia para o governo. A economia individual refere-se a quanto cada família pou-
paria por mês se deixasse de adotar o modo passivo para adotar a bicicleta. Esse 
cálculo é uma simplificação, visto que não foram levados em conta os custos para 
aquisição da bicicleta e manutenção, nem os custos de depreciação, manutenção 
e impostos decorrentes da posse de carro. Cada custo economizado por modo é 
descrito no organograma a seguir (Figura 4).

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 4 • Método para cálculo dos custos de transporte

Notas: Valores corrigidos pelo IPCA/BR (IBGE, 2020a), referentes a dezembro de 2019. a Adaptado de Jacob 
(2017) com valores corrigidos pelo IPCA/RMSP (IBGE, 2020b). b Fonte: Lobel (2016). c Fonte: Balago (2017). 
Hipótese simplificadora: apenas Uber. d Fonte: valor mensal obtido de DATAFOLHA (2016), sendo considera-
dos 22 dias úteis no mês e 2 viagens por dia (ida e volta). Esse valor também foi atribuído ao transporte fretado, 
considerando que será utilizado para transporte escolar. e Fonte: comunicado no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo (LANDUCCI, 2018), sendo considerados 22 dias úteis no mês e 2 viagens por dia (ida e volta), corrigido 
pelo IPCA/BR (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021). f Fonte: SPTrans (2019a); estudantes de escola privada 
têm direito a meia passagem (SPTRANS, 2018).

 O custo do governo, por sua vez, é calculado considerando um dos programas 
que foram criados em São Paulo para buscar combater o problema de evasão esco-
lar: o Transporte Escolar Gratuito (TEG). Criado em 2003, o TEG visa facilitar o aces-
so dos alunos da rede pública às escolas municipais e conveniadas. As crianças (até 
12 anos, residentes a mais de 2 quilômetros da escola) são levadas de suas casas 
até a escola e vice-versa em vans demarcadas, sem custo para a família.
 Outro programa, criado em 2015, o Passe Livre Estudantil (PLE), fornece isenção 
integral da tarifa de transporte público para alunos da rede pública ou privada (de acor-
do com regras). A troca por bicicletas no caminho para a escola poderia gerar impac-
tos no orçamento dos transportes públicos em termos do subsídio oferecido. Porém, 
não foi possível identificar um método adequado para estimá-lo. Por isso, visando 
simplificar o modelo, apenas o custo individual do transporte público foi considerado.
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Distância (km)

Distância (km)R$ 0,51 / km a

R$ 1,90 / km a

Distância (km)R$ 5,06 / km b R$ 3,09 / km b

Distância (km)R$ 3,05 / km c R$ 1,66 / km c R$ 0,29 / km c Tempo (min)

ESCOLAR

Escolas privadas OU
residentes a menos 
de 2 km da escola

Escolas públicas E
residentes a mais 
de 2  km da escola

R$ 6,09 / viagem d

Fundamental I
Residente de 2 a 
3 km da escola

Fundamental II
Menor que 12 anos
Residentes de 2 a

4 km da escola

R$ 4,43 / viagem e
Número

de crianças

R$ 4,43 / viagem e
Número

de crianças

Escolas privadas OU
residentes a menos de 1 km da escola R$ 2,15 / viagem f

Escolas privadas OU
residentes a menos de 1 km da escola R$ 4,30 / viagem f

OU

E

Custo individual

Custo do governo
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4. Resultados
Em 20178, a RMSP contava com 20,8 milhões de habitantes, 42,0 milhões de via-
gens por dia e 5,5 milhões de matrículas escolares (METRÔ, 2019). Com exceção 
de matrículas escolares, os mesmos dados foram reproduzidos para São Paulo e 
para o grupo de viagens utilizado, ou seja, selecionando apenas estudantes de São 
Paulo, do Fundamental e do Médio, com ajuste de idade, cujas viagens tinham ori-
gem ou destino conectados à educação. O grupo de estudantes corresponde a 16% 
da população de São Paulo e a 6% da população da RMSP, enquanto as viagens 
correspondem a 13% e 8% das viagens de São Paulo e da RMSP, respectivamente.

Tabela 2 • Dados comparativos de população e viagens na OD de 
2017

Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.
Nota: a IMT corresponde ao Índice de Mobilidade Total: número de viagens totais por habitante. Os totais con-
sideram a amostra expandida pelo Fator de Expansão de Viagem (FE_VIA), no caso das viagens, ou pelo Fator 
de Expansão da Pessoa (FE_PESS), no caso da população, disponibilizados pela Pesquisa OD.

 Desse 1,3 milhão de estudantes, 39% estão no Fundamental I, 36% no Funda-
mental II e 25% no Médio. Um pouco mais da metade das 3,2 milhões de viagens 
para ou da escola foi realizada a pé, seguida pelo transporte escolar (19%) e pelo 
transporte público (15%). Apenas 0,2% foi realizado com a bicicleta (Figura 5).

Figura 5 • Distribuição modal das viagens escolares de São Paulo

8 Os totais da presente seção consideram a amostra expandida pelo Fator de Expansão de Viagem (FE_VIA), 
 no caso das viagens, ou pelo Fator de Expansão da Pessoa (FE_PESS), no caso da população, disponibiliza- 
 dos pela Pesquisa OD.

RMSP
São Paulo
Viagens escolares
Viagens escolares pedaláveis

20,8 milhões
8,2 milhões
1,3 milhão

194.338

42,0 milhões
23,9 milhões
3,2 milhões

378.111

2,02
2,93
2,40
1,95

População Viagens IMTa

Fonte: Pesquisa Origem-Destino do Metrô, 2017.

ESCOLAR

19%

13%

15%

53%

0,2%
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 O grupo de viagens escolares, por sua vez, foi ajustado para selecionar ape-
nas viagens potencialmente pedaláveis, com a distância máxima estabelecida pela 
Figura 1, realizadas por modo passivo, com distância em VTR menor que 600 m 
e gradiente de inclinação menor que 5,9%. Os estudantes que realizaram essas 
viagens selecionadas correspondem a apenas 2,4% da população de São Paulo; e 
as viagens correspondem a 1,6% das realizadas em São Paulo.
 A Figura 6 mostra que, das viagens realizadas por estudantes do Fundamental 
I, 25% não têm distância pedalável, de acordo com critério adotado na metodologia 
do presente trabalho. Aproximadamente ¾ das viagens têm distância pedalável, 
mas apenas 24% foram efetivamente utilizadas para cálculo do impacto, visto que 
não tinham mais de 600 m em vias de trânsito rápido e não tinham um gradiente de 
inclinação maior que 5,9%. A mesma análise pode ser visualizada para Fundamen-
tal II e Médio, restando 27% e 24% das viagens escolares para serem analisadas, 
respectivamente. Tais viagens foram separadas de acordo com a necessidade de 
intervenção, conforme com a Figura 1.

Figura 6 • Distribuição das viagens de acordo com classificação

 No total, 1,6% das viagens realizadas em São Paulo estão sendo consideradas 
para avaliar um potencial impacto pela substituição de modo, sendo que 0,1% en-
volvem trechos com necessidade de intervenção baixa para garantir condições de 
segurança. Há uma necessidade e um potencial de expansão e melhoria das carac-
terísticas do trânsito de São Paulo para que esses números cresçam e possibilitem 

Fonte: Pesquisa Origem-Destino do Metrô, 2017
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que mais crianças e jovens adotem a bicicleta como meio de transporte escolar. Se 
a cidade fosse mais amigável ao transporte ativo, os impactos medidos no presente 
trabalho poderiam ser muito maiores.
 Ademais, é importante ressaltar que todas as análises podem estar subesti-
madas, visto que é considerado apenas o impacto imediato nos estudantes. Por 
exemplo, a análise não leva em conta que muitas vezes os pais ou responsáveis 
têm que levar os estudantes para a escola, devendo eles também adotar a bicicleta 
para realizar tal deslocamento, e os níveis de atividade física dos adultos não foram 
considerados na análise. Como pontuado por Jirón e Iturra (2014), muitas vezes os 
adultos conectam a viagem para a escola com outras viagens, isto é, saem de casa 
para levar os filhos para a escola e de lá vão fazer compras ou vão para o trabalho. 
A presente análise também não leva em conta que essas viagens seriam realizadas 
de bicicleta também, aumentando os índices de atividade física dos adultos, redu-
zindo a emissão de poluentes e impactando a renda familiar mensal, além do que 
foi estimado no presente trabalho.

4.1. Impacto na saúde
Para melhor compreensão sobre o impacto na saúde, foi feita uma análise para 
mostrar o gasto adicional médio em cada região da cidade, agregando todas as via-
gens por zona OD realizadas em vias com necessidade de intervenção baixa (Figura 
7). Em números, 13.237 viagens (que correspondem a 0,1% das viagens em São 
Paulo), realizadas por 5.961 estudantes, passam por trechos com necessidade de 
intervenção baixa, em termos de políticas públicas ou outras ações para garantir 
condições de segurança.  Essa agregação permite especificar regiões que já pos-
suem usualmente viagens que passam por vias com necessidade de intervenção 
baixa e que poderiam ser utilizadas como projetos piloto para políticas de estímulo 
ao uso da bicicleta para acessar a escola. Por exemplo, considerando a média de 
mMETs diários das viagens com distância pedalável e predominância de vias com 
necessidade de intervenção baixa que atualmente são realizadas por transporte 
passivo em cada uma das zonas: França Pinto, Bela Aliança, Pompeia, Vila Ipojuca 
e Vila Leopoldina; tem-se que, se fossem realizadas por bicicleta, na ida e na volta, 
ultrapassariam o mínimo de mMETs diário recomendado pela OMS (WHO, 2020; 
GOODMAN, ROJAS et al., 2019).
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Figura 7 • Gasto físico adicional médio por viagem por zona OD 
para necessidade de ação baixa

 Outra forma de analisar o impacto na saúde é através da média por faixa de en-
sino e necessidade de ação, comparando com o gasto energético sugerido pela Or-
ganização Mundial da Saúde, isto é, 14 METs marginais (WHO, 2020; GOODMAN, 
ROJAS et al., 2019). Assim, se um jovem do Ensino Médio cuja rota percorrida tem 
características de necessidade de intervenção baixa fosse e voltasse da escola de 
bicicleta, em um dia ele teria 3,2 mMETs adicionais de atividade física, cumprindo 
69% do gasto energético recomendado pela OMS a partir do terceiro dia, e ultra-
passando os 14 mMETs a partir do quinto dia, apenas adotando o deslocamento 
ativo por bicicleta (Tabela 3). Apesar de muitas vezes não alcançar o padrão reco-
mendado, a própria OMS sugere que alguma atividade física é melhor do que não 
fazer nada (WHO, 2020).

Fonte: Pesquisa Origem-Destino do Metrô, 2017

0.0 - 0.5
0.5 - 1.0
1.0 - 1.5
1.5 - 2.0
2.0 - 2.5
2.5 - 3.0
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Vila Leopoldina

Bela Aliança

Pompeia

Vila Ipojuca

França Pinto



Tabela 3 • Porcentagem do gasto físico adicional em relação ao 
recomendado pela OMS, para ida e volta da escola

4.2. Impacto ambiental
De forma semelhante à do exercício realizado sobre o impacto na saúde, foi feita 
uma análise agregando todas as viagens por zona OD, mostrando o total emitido 
de cada um dos gases/partículas em decorrência do uso do automóvel, moto ou 
transporte escolar, realizadas em vias com necessidade de ação baixa (Figura 8). Ou 
seja, foi considerado o mesmo número de viagens e de estudantes especificado 
na análise da saúde. A título de comparação, em um dia as viagens em São Paulo 
realizadas por automóveis (carro particular, táxi e transporte por aplicativo), moto 
e transporte escolar emitem 1,6 bilhão de gramas de CO2, 19 milhões de gramas 
de CO, 2,8 milhões de gramas de NOx e 24 mil gramas de MP9. Nas regiões de 
Jaçanã e Parque Edu Chaves ocorre a emissão de 0,007% desse total de CO2 e 
0,007% de CO, enquanto a emissão em Moinho Velho corresponde a 0,027% de 
NOx e 0,084% de MP do total emitido em um dia em São Paulo. Apesar de esses 
valores parecerem pouco significativos, essas viagens podem ser convertidas em 
viagens por bicicleta com intervenções mínimas, podendo ser um começo para 
uma mudança mais profunda.
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9 Os cálculos foram realizados considerando a distância euclidiana (linha reta entre pontos de origem e de 
 destino) das viagens realizadas em São Paulo a partir da base de dados da Pesquisa OD 2017. Mais detalhes 
 no Anexo.

10%

9%

10%

8%

20%

18%

19%

15%

30%

26%

29%

23%

40%

35%

39%

31%

50%

44%

49%

38%

Fundamental I

Baixa
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Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.
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Figura 8 • Emissão total por zona OD para necessidade de ação 
baixa

 Analisando em mais detalhes, a Tabela 4 apresenta o total emitido por modo 
para cada categoria de classificação. 0,85% da distância percorrida em São Pau-
lo pelos automóveis (carro particular, táxi, transporte por aplicativo) corresponde 
às viagens escolares pedaláveis, sendo 0,32% de estudantes do Fundamental I, 
0,32% do Fundamental II e 0,21% do Médio. Essa porcentagem representa tam-
bém a contribuição às emissões de gases e partículas. Por exemplo, em um dia em 
São Paulo os automóveis emitem 1.592 milhões de gramas de CO2 e 14 milhões 
de gramas (0,85%) decorrentes das viagens escolares pedaláveis.
 Em um dia também, 58.372 vans escolares circulam pelos bairros. Simplifican-
do as contas10, 7.578 (13% do total de São Paulo) vans poderiam deixar de circular 

Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.

10 O cálculo da média de vans que realizam viagens escolares que poderiam ser realizadas por bicicleta não 
 considera os diferentes horários em que as viagens acontecem. Trata-se de uma simplificação dos cálculos.
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se tais viagens fossem convertidas em viagens por bicicleta. Estas são responsá-
veis pela emissão de 12% do total emitido de cada gás/partícula por vans escolares 
em São Paulo.

Tabela 4 • Emissão total por modo por categoria de classificação em 
um dia útil
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37.921
16.698
1.182
55.801
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1,13%
1,13%
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Média
Alta

Intensa
Total

0,26%
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0,01%
0,38%

Classific. CO2 (g) CO (g) NOx (g) MP (g) Proporçãoa Vansb

Motos

Médio
Alta

Total
6.588
6.588

131
131

7,4
7,4

0,5
0

0,05%
0,05%

Viagens pedaláveis

São Paulo

226.929

14.623.765

4.514

290.918

257

16.534
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1046

1,55%
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Fundamental I

Baixa
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Total

Fundamental II
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Total

Automóveis
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Baixa
Média
Alta
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Total

Viagens pedaláveis

São Paulo

13.424.410

1.577.939.451

154.134

18.117.307

18.929

2.224.932

74

8.669

0,85%

0,01%
0,04%
0,15%
0,11%
0,32%
0,02%
0,03%
0,16%
0,10%
0,32%
0,00%
0,06%
0,09%
0,06%
0,21%

1,2
3,9
13
9,6
28

302
994

3.318
2.470
7.084

2.457
8.094
27.018
20.117
57.684

213.957
704.909

2.353.130
1.752.062
5.024.059

464
763

3.587
2.299
7.114

1,8
3,0
14
9,0
28

329.397
540.989

2.544.253
1.630.445
5.045.084

3.782
6.211
29.212
18.720
57.926

78.305
903.419

1.461.656
911.888

3.355.268

899
10.373
16.782
10.470
38.524

110
1.274
2.061
1.286
4.731

0,4
5,0
8,0
5,0
18
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Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.
Nota: a Proporção indica a distância total para cada categoria de classificação em relação à distância total viajada 
em São Paulo, para cada modo. b Vans indica a proporção de vans escolares (considerando transporte escolar 
e transporte fretado) para cada categoria de classificação em relação ao total de vans escolares (apenas trans-
porte escolar) no município de São Paulo. Valores ponderados pelo FE_VIA.

4.3. Impacto econômico
Semelhantemente aos demais impactos, foi feita uma análise agregando todas as 
viagens por zona OD, para mostrar o gasto total (individual e do governo) médio 
com transporte passivo por viagem, em cada região da cidade, realizadas em vias 
com necessidade de intervenção baixa (Figura 9). Destacam-se as regiões de Pom-
peia, França Pinto e Vila Leopoldina, que apresentam a maior média de gasto total 
em viagens em vias com características de necessidade de ação baixa, e que são 
realizadas com transporte passivo. 

Classific. CO2 (g) CO (g) NOx (g) MP (g) Proporçãoa Vansb
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Baixa
Média
Alta

Intensa
Total
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0,37%
2,36%
3,75%
6,70%
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0,2%
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Média
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Total

0,16%
0,34%
0,12%
0,62%

0,1%
0,2%
0,2%
0,5%

96.664 520.136 14.329

Viagens pedaláveis

São Paulo

11.965 64.383 1.774 12,38% 13,0%

58.372

212
354

2.281
3.628
6.475

1.140
1.906
12.272
19.521
34.839

31
53

338
538
960

230
417

2.457
1.784
4.888

1.238
2.245
13.218
9.600
26.301

34
62

364
264
725

158
324
121
603

849
1.745
649

3.243

23
48
18
89
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Figura 9 • Economia total (individual e do governo) média por zona 
OD para necessidade de ação baixa

 Outra forma de analisar é separando pelo Critério Brasil (ABEP, 2019). A Tabela 
5 apresenta a média do gasto individual por viagem realizada com modo passivo 
e que poderia ter sido realizada por bicicleta. É feita uma média por categoria de 
classificação do gasto com transporte passivo, independente do modo. Supondo 
que tais viagens são realizadas 44 vezes ao mês (considerando 22 dias úteis e duas 
viagens por dia – ida e volta), e comparando com a renda domiciliar mensal média 
por estrato socioeconômico (ABEP, 2019), é apresentada a Tabela 6. Por exemplo, 
uma pessoa do Fundamental I da classe D-E, que realiza viagens em trechos com 
necessidade de intervenção média, gasta em média R$ 6,08 com transporte passi-
vo por viagem, totalizando, em média, 37,2% da renda mensal familiar gasta com 
transporte passivo para ir voltar da escola. Uma fração desses gastos poderia ser 
destinada ao consumo de outros bens ou serviços se uma parte dessas viagens 
fosse realizada de bicicleta.

Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.
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Tabela 5 • Gasto individual médio (R$) por viagem com modo 
passivo

Tabela 6 • Porcentagem da renda domiciliar mensal gasta com 
transporte passivo para a escola para um aluno, por segmento so-
cioeconômico
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Fundamental I
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Média
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Intensa
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1,4%
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0,0%
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3,8%
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4,8%
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0,0%
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1,2%
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C1
3,8%
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8,4%
13%
0,0%
1,1%
7,1%
3,0%
0,0%
5,4%
1,3%
0,3%

C2
0,0%
37%
6,5%
30%
13%
0,0%
20%
9,3%
0,0%
0,0%
15%
0,0%

D-E

Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.
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 Considerando apenas o gasto do governo com o TEG, analisando as viagens 
realizadas em um dia útil em 2017, o governo poderia economizar os valores des-
critos na Figura 10. Com a realização de um programa que colocasse as crianças e 
jovens cuja ida ao colégio passa por rotas com necessidade de intervenção baixa, 
por exemplo, para irem uma vez na semana de bicicleta, a economia mensal seria 
de R$ 32.708,32; e chegaria a R$ 424.267,25 se todas as viagens escolares peda-
láveis que atualmente são realizadas com TEG fossem realizadas de bicicleta uma 
vez por semana.
 Expandindo para um ano, um pouco mais de 2% (R$ 5.091.207) do total gasto 
em 2019 com TEG (R$ 235.387.579 de acordo com tabela fornecida pelo Departa-
mento de Transportes Públicos – DTP (2020)) poderia ser economizado se estudan-
tes que passam por trechos pedaláveis fossem de bicicleta para a escola uma vez 
na semana.
 Vale pontuar que esse cálculo não inclui os gastos necessários para melhorar 
as condições de segurança das vias (com ações como sinalização, traffic calming, 
segregação de faixas, entre outras possíveis). Além disso, uma parte desse valor 
poderia ser destinada a pais e responsáveis, até mesmo aos motoristas de vans 
escolares, para participarem do rodízio dos monitores de rotas de bicicleta.

Figura 10 • Gasto com TEG (R$) para um dia útil

Fonte: elaboração própria. Dados da OD 2017.
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5. Considerações finais
Este trabalho mostrou que muitas das viagens para ou da escola atualmente re-
alizadas por modo passivo poderiam ser realizadas por bicicleta na cidade de São 
Paulo mediante uma quantidade relativamente baixa de intervenções e ações para 
aprimorar as condições de segurança. 378 mil viagens (equivalentes a 1,6% das 
viagens realizadas em São Paulo) foram classificadas como passíveis de ser peda-
ladas por crianças e adolescentes. Isso significa 194 mil crianças e adolescentes 
(equivalente a 2,4% da população da cidade de São Paulo) viajando ativamente pela 
cidade e povoando seus espaços públicos. Além da distância, forte preditivo da es-
colha do modo de transporte, de acordo com a literatura, fatores como a presença 
de ciclovia, de faixas ou corredores de ônibus e de vias de trânsito rápido, e o gra-
diente de inclinação da rota foram considerados para especificação da metodologia.
 No mínimo 8% do recomendado pela OMS de atividade física para crianças e 
jovens poderia ser atingido ao ir e voltar da escola uma vez na semana, em média, 
independentemente da faixa de ensino ou da necessidade de intervenção da rota, 
chegando em alguns casos a ultrapassar o recomendado para a semana na quinta 
vez da utilização da bicicleta para transporte escolar. Diversos outros impactos na 
saúde poderiam ser avaliados, como já vem sendo realizado em pesquisas em 
outros países (ROJAS-RUEDA, 2020). Isso requer um acompanhamento minucioso 
das crianças e jovens que substituem o transporte passivo pelo ativo. Tais análises, 
por ora, fogem ao escopo do presente trabalho.
 Em um dia útil, os automóveis (carro particular, táxi e transporte por aplicativo) 
emitem 1,6 bilhão de gramas de Dióxido de Carbono, 18 milhões g de Monóxido de 
Carbono, 2 milhões g de Óxidos de Nitrogênio e 8 mil g de Material Particulado. Se 
as viagens escolares pedaláveis fossem realizadas de bicicleta poderia ser evitada a 
emissão de 13 milhões g de CO2, 154 mil g de CO, 19 mil g de NOx e 74 g de MP, em um 
dia útil. Apesar de parecer insignificante, essa redução pode impactar os níveis de po-
luição atmosférica, trazendo benefícios para a população no geral, e não apenas para 
as crianças e adolescentes. Trabalhos futuros podem aprofundar tais decorrências. 
 Até 37%, em média, da renda familiar da classe D-E poderia ser destinada a ou-
tros gastos que não o transporte passivo se os estudantes dessas famílias fossem 
de bicicleta para a escola. Trata-se de uma renda que pode fazer diferença ao final 
do mês. As contas do governo também poderiam se beneficiar com uma mudança 
assim, deixando de financiar o TEG para financiar outras políticas públicas. Os con-
dutores de van não necessariamente precisariam perder o emprego, mas poderiam 
entrar na escala como monitores das rotas de bicicleta.
 Trata-se do primeiro trabalho com dados do município de São Paulo específico 
para estudantes do Fundamental e do Médio a avaliar os impactos individuais e 
sociais do transporte escolar por bicicleta. Apesar desse avanço, por conta de os 
dados já estarem disponíveis, não houve possibilidade de aprofundamento em um 
tema no momento de realização do survey, ou a utilização de perguntas mais espe-
cíficas sobre o assunto.
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 Ainda, a metodologia adotada para classificação das viagens é um primeiro 
exercício taxonômico que pode ser aperfeiçoado em trabalhos futuros. Diversas 
variáveis importantes para a escolha do transporte escolar não foram consideradas. 
A principal característica incluída – distância – contém ruído, pois é calculada pela 
rota mais equilibrada de bicicleta, que pode não representar a rota utilizada pelo es-
tudante. Apesar dessa limitação, trata-se de um avanço em relação à rota utilizada 
anteriormente (RODRIGUES, 2020). É importante ressaltar também que o cálculo 
realizado prezou pela cautela e pela adequação à realidade local. Os resultados po-
dem ser muito maiores do que os calculados, especialmente se políticas ou ações 
forem implementadas.
 Por fim, nunca é demais retomar a ideia de que a opção pela adoção do uso do 
TAE entre crianças e jovens, antes, envolve esforços estruturais, políticos e sociais. 
Há ainda um longo caminho a ser seguido e construído. E ele começa com trazer 
essa problemática para a discussão pública e privada, e por mensurar os ganhos 
que estariam relacionados a essa opção. Nesse sentido, este trabalho propõe um 
primeiro passo.
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Anexo
Visando relacionar os cálculos do total que se poderia deixar de emitir com a subs-
tituição das viagens motorizadas por bicicleta, foi realizado um cálculo do total emi-
tido em todas as viagens realizadas em São Paulo pela Pesquisa OD de 2017. Para 
isso, foi calculada a distância euclidiana das 23,9 milhões de viagens. Para ter uma 
estimativa da diferença entre a distância euclidiana (reta entre pontos de origem e 
de destino) e a distância da rota (distância percorrida nas vias para chegar da origem 
ao destino), foi realizada uma regressão simples entre distância da rota e distância 
euclidiana com as viagens escolares, conforme gráfico de dispersão abaixo.

Figura A • Gráfico de dispersão distância da rota vs. distância eucli-
diana

 O resultado da regressão indica que, para cada quilômetro da distância euclidia-
na, a distância da rota aumenta 1,44 quilômetro.
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Ciclovias e ciclofaixas ajudam a 
reduzir mortes no trânsito para todas as 
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Apresentação
Este capítulo tem como objetivo fazer uma análise inicial de 
impacto da implantação de infraestrutura cicloviária em vias 
arteriais da cidade de São Paulo no que se refere à seguran-
ça viária para todas as pessoas usuárias da via. Para tanto, 
utilizou o método Diferença em Diferenças (DD) a partir da 
seleção de grupos de tratamento e de controle, compostos 
respectivamente de 31,2 km de vias arteriais que passaram 
pela implantação de ciclovias e ciclofaixas entre os anos de 
2014 e 2016 e de 31 km de vias arteriais. 
 Os resultados não apontaram impacto estatisticamente 
significante com relação à segurança viária que pudesse ser 
atribuído especificamente à implantação de ciclovias ou ciclo-
faixas, ainda que se ressalte a importância de tais estruturas 
para a proteção de ciclistas e como elemento geral de acalma-
mento de tráfego. 
 As variáveis incluídas para controlar impactos temporais 
não explicados pelas demais variáveis indica que um efeito 
global de redução de ocorrências de trânsito com vítimas 
no trânsito, bem como de vítimas fatais ou não fatais, esta-
va ocorrendo na cidade como um todo, impactando tanto o 
grupo de tratamento quanto o de controle. Quando avaliados 
os efeitos fixos observáveis, vias com corredores e faixas de 
ônibus apresentaram médias mais altas estatisticamente sig-
nificantes tanto para as ocorrências quanto para as vítimas de 
trânsito, reforçando a importância de implantar estruturas de 
acalmamento de tráfego (o que inclui ciclovias e ciclofaixas) 
neste tipo de viário. 

“As informações e 
análises contidas no 
presente artigo são 
de responsabilidade 
do próprio autor e não 
refletem posições e 
opiniões institucionais 
ou de membros do 
Cebrap ou do Itaú 
Unibanco.”
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há um pouco de cada 
olhar neste texto, fruto 
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ao longo do processo. 
Em especial, agradeço 
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Outro agradecimento 
especial é para Tainá 
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tirações de dúvidas; 
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fizeram as regressões 
e os gráficos.
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1. Introdução
A Década de Ação pela Segurança Viária 2011-2020 da Organização das Nações 
Unidas (ONU) clamou que cidades e países buscassem reduzir pela metade o nú-
mero de vítimas mortas no trânsito. A violência no trânsito mata cerca de 1,35 mi-
lhão de pessoas por ano e é a principal causa da mortalidade de crianças e jovens 
de 5 a 29 anos, segundo levantamento da Organização Mundial de Saúde (WHO, 
2018). 
 Trata-se de uma causa que afeta as nações de forma desproporcional: 93% das 
mortes no trânsito ocorrem em países de renda baixa ou média. Pessoas que se 
locomovem a pé, em bicicleta ou em motocicleta – ou seja, que não estão sob a 
proteção do invólucro de um veículo mas que compartilham e sujeitam-se a sere 
atingidas por eles nas ruas – somam 54% do total das mortes, evidenciando que “o 
pesado fardo que recai sobre este grupo é também reflexo do desenho da infraes-
trutura e dos veículos, que prioriza automóveis e outros transportes motorizados” 
(WHO, 2018, p. 28).
 Considerando que a meta estabelecida para 2020 não seria alcançada global-
mente e tendo por objetivo que os governos aprofundassem os esforços já empe-
nhados, em setembro de 2020 a ONU estendeu por mais uma década a Ação pela 
Segurança Viária (2021-2030).
 A prefeitura de São Paulo faz parte desse movimento e, nos últimos anos, sua 
atuação vem resultando na redução da mortalidade de forma consistente. Entre 
2011 e 2020, houve uma redução de 12 para 6,2 mortes por 100 mil habitantes no 
município (CET, 2020). Lançado em 2019, o Plano de Segurança Viária da capital 
paulista reforçou a meta presente no Plano Municipal de Mobilidade de reduzir 
ainda mais esse número, almejando chegar a 3 mortes por 100 mil habitantes até 
2028 (SMT, 2016; 2019). O objetivo final é zerar as fatalidades e ferimentos graves 
provocados pelo trânsito.
 Este artigo dialoga diretamente com esse momento de transição, em que se 
acaba uma década de segurança viária e inicia-se outra. É preciso garantir que as 
ações existentes sejam aperfeiçoadas e que novas ações de prevenção sejam exe-
cutadas. Para tanto, é imprescindível compreender o impacto de políticas públicas 
voltadas para a redução de mortes no trânsito.
 O objetivo desta pesquisa é analisar a influência da infraestrutura cicloviária im-
plantada na cidade de São Paulo entre os anos de 2014 e 2016 na melhoria global 
da segurança viária. Ciclovias e ciclofaixas promovem uma separação física total 
ou parcial da circulação de veículos motorizados, contribuindo para a segurança de 
quem se desloca em bicicleta. Estima-se, tendo como base dados referentes aos 
anos de 2013 a 2017 (SMT, 2019), que vias que ganharam ciclovias tenham tido 
redução de 78% nas ocorrências de trânsito com vítimas ciclistas, enquanto as 
que receberam ciclofaixas não tenham apresentado variação. No mesmo período, 
85% das ocorrências com ciclistas em meios de quadra se deram em vias que não 
possuíam infraestrutura cicloviária (MEYER, 2019).
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 Contudo, poucos estudos analisam o impacto para outras pessoas usuárias da 
via, tais como pedestres e motoristas de veículos motorizados. Para analisar a in-
fluência dessa intervenção urbana nos índices de ocorrências de trânsito     fatais e 
não fatais para todas as pessoas que utilizam a via, foram selecionadas vias arteriais 
do município de São Paulo que receberam ciclovias ou ciclofaixas e, ao mesmo 
tempo, não passaram por outras intervenções viárias significativas entre os anos de 
2011 e 2019. Isso possibilitou o estabelecimento de um período mínimo de análise 
de três anos antes e três anos após a implantação da infraestrutura cicloviária. Vias 
arteriais concentraram praticamente a metade das fatalidades e das ocorrências de 
trânsito com vítimas entre 2013 e 2017 (MEYER, 2019). Uma vez validada a meto-
dologia, um novo estudo poderia ser realizado para as demais vias da cidade.
 O método escolhido foi o Diferença em Diferenças (DD), que busca comparar 
as mudanças nos resultados entre dois grupos: um que recebeu determinado tipo 
de tratamento e outro que não o recebeu. O método DD se torna interessante no 
contexto paulistano, uma vez que a implantação da malha cicloviária aconteceu em 
um período muito próximo, e por vezes de forma concomitante, à redução das ve-
locidades máximas nas vias arteriais e à adoção de outras políticas de acalmamento 
de tráfego. Embora a cidade já estivesse diminuindo as velocidades regulamenta-
das para essas vias, que podiam apresentar velocidades de até 70 km/h, o processo 
ganhou fôlego entre julho e dezembro de 2015, momento em que a máxima ficou 
padronizada em 50 km/h. 
 De forma a estabelecer se há uma relação causal entre a implantação das ci-
clovias e ciclofaixas e uma eventual melhoria da segurança viária, é preciso isolar 
o efeito dessa implantação, comparando os resultados de vias que receberam tais 
estruturas e tiveram suas velocidades máximas reduzidas com os de vias que ape-
nas tiveram suas velocidades máximas reduzidas. 
 Este capítulo está segmentado em cinco seções além da introdução. A seção 
2 traz uma breve contextualização sobre a implantação da infraestrutura cicloviária 
em São Paulo. A seção 3 faz uma revisão de artigos acadêmicos que se debruça-
ram sobre este tema quando relacionado à segurança viária, especificamente os 
que partiram da seleção de grupos de tratamento e de controle e suas conclusões. 
A seção 4 discorre sobre os métodos, explicando a aplicação do Diferença em 
Diferenças e os critérios de seleção das vias. Subsequentemente, na seção 5 são 
apresentados e discutidos os resultados, para, na seção 6, o texto ser encerrado 
com algumas considerações finais.
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2. A implantação da infraestrutura ciclovi-
ária na cidade de São Paulo
Os primeiros projetos e planos cicloviários para a capital paulista datam do final 
da década de 1980 (MALATESTA, 2012). Entretanto, até o ano de 2007, apenas 
trechos esparsos de infraestrutura cicloviária haviam sido implantados, especifi-
camente nas avenidas Sumaré e Brigadeiro Faria Lima (CET, 2019), na Estrada da 
Colônia e na av. Inajar de Souza (CET, 2007). 
 A partir de 2008, quando houve a construção da Ciclovia Caminho Verde, ao 
longo da Radial Leste, é que a política cicloviária passou lentamente a se consolidar. 
Desde então, poucos anos ficaram sem que pelo menos um trecho de nova es-
trutura, ainda que mínimo, fosse inaugurado. Se ao final de 2012 a rede cicloviária 
tinha por volta de 84 km2, a extensão saltou para cerca de 500 km3 ao final de 2016 
(CET, 2019). A grande maioria foi implantada entre 2014 e 2016, como se vê no 
Gráfico 1, a seguir.

 As políticas voltadas para a bicicleta também foram reforçadas ao longo dos 
anos, o que sugere que a malha cicloviária existente hoje é ainda apenas o primeiro 

2 Estão inclusos nessa quilometragem cerca de 24 km das chamadas “ciclorrotas”, que na prática consti- 
 tuem vias de tráfego compartilhado com sinalização orientativa.
3 Dos quais 30,3 km eram de ciclorrotas.

Gráfico 1 • Implantação anual de 
infraestrutura cicloviária (em qui-
lômetros) no município de São 
Paulo, por tipologia

Figura 1 • A malha cicloviá-
ria implantada entre os anos 
2014 e 2016, com as áreas 
verdes da cidade ao fundo

Fonte: Elaboração própria (2021), com base em CET (2019). Fonte: Elaboração própria a partir de dados 
do GeoCET e GeoSampa (2021).
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terço do que se espera que seja implantado até 2028. Ainda em 2016, o Plano de 
Mobilidade Urbana – PlanMob consolidou a bicicleta como modo de deslocamento 
urbano e estipulou como uma das metas estabelecer uma rede cicloviária de 1.800 
km até o final do horizonte do plano4 – trata-se de um dos eixos que têm como obje-
tivo aumentar a participação do veículo na composição total das viagens da cidade, 
de 0,6% (naquele momento) para 3,2% (SÃO PAULO, 2016; SMT, 2016).
 Entre 2017 e 2019 houve um virtual hiato na expansão da rede cicloviária. 
A troca de gestão municipal ao final de 2016 trouxe uma nova administração, eleita 
com o mote “Acelera São Paulo” e com uma agenda de revisão da malha cicloviá-
ria. Em maio de 2017, a Secretaria de Mobilidade e Transportes fez um acordo com 
o Ministério Público do Estado de paralisar a implantação de novas estruturas até 
que a CET realizasse estudos técnicos de avaliação das existentes. Após as avalia-
ções, seriam feitas ainda “consultas à população” (MPE-SP, 2015). Com previsão 
de término em três meses, os estudos só foram finalizados no segundo semestre 
de 2019, mais de dois anos depois5. Nesse período, somente foram construídos 
novos trechos pontuais, sendo o principal deles os 13 km de ciclovias relacionados 
ao monotrilho da Linha Prata, executados não pela prefeitura, mas pela Companhia 
do Metropolitano de São Paulo (Metrô), sob responsabilidade do governo estadual.
 A falta de novos quilômetros de malha cicloviária nas ruas não significou que as 
organizações da sociedade civil ou mesmo setores da prefeitura ficaram parados. 
Ao contrário, a agenda de planejamento da cidade se intensificou e deu origem a 
um momento de intensa e efetiva participação social. Entre 2018 e 2019, diver-
sas oficinas participativas abertas se debruçaram sobre os traçados propostos pelo 
PlanMob, os que vinham sendo trabalhados internamente na CET e novas rotas su-
geridas por ciclistas, buscando consolidar uma priorização comum de implantação 
entre órgãos públicos e sociedade civil (CET et al., 2019). A própria organização dos 
encontros reflete o momento de colaboração entre poder público e sociedade civil. 
Promovidas pela Secretaria de Mobilidade e Transportes – SMT e pela Companhia 
de Engenharia de Tráfego – CET, as oficinas tiveram apoio da Iniciativa Bloomberg 
de Segurança Viária Global (BIGRS) e das organizações de ciclistas Ciclocidade, 
CicloBr e Abraciclo, além de forte mobilização de coletivos regionais e das pessoas 
que compunham a Câmara Temática de Bicicleta6 naquele momento.
 É interessante observar que algumas das primeiras ciclovias da cidade foram 
construídas sob a coordenação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente – SVMA no âmbito do Grupo Pró-Ciclista, passando em 2009 para a então 
chamada Secretaria Municipal de Transportes – SMT (MALATESTA, 2012). Dez 

4 O sistema viário de São Paulo tem aproximadamente 17.000 km de vias, de forma que 1.800 km de infra- 
 estrutura cicloviária equivaleria a 10,6% do total (SMT, 2016).
5 Os cadernos de análise técnica da infraestrutura cicloviária por subprefeitura estão disponíveis no site da 
 CET: <http://www.cetsp.com.br/consultas/bicicleta/analise-tecnica-subprefeituras.aspx>. 
6 A Câmara Temática de Bicicleta é uma das câmaras setoriais criadas para discutir temas específicos dentro 
 do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT). Existem também a de Mobilidade a Pé, Táxi, Mo- 
 tocicleta e Motofrete.

https://www.google.com/search?q=%3Chttp%3A%2F%2Fwww.cetsp.com.br%2Fconsultas%2Fbicicleta%2Fanalise-tecnica-subprefeituras.aspx%3E&oq=%3Chttp%3A%2F%2Fwww.cetsp.com.br%2Fconsultas%2Fbicicleta%2Fanalise-tecnica-subprefeituras.aspx%3E&aqs=chrome..69i57.1208j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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anos depois, e após uma extensa agenda de reavaliação, tais estruturas passaram 
a ser vistas não apenas como uma das formas de estímulo ao aumento de ciclistas, 
mas como parte de um planejamento voltado para reduzir mortes no trânsito.
 Essa visão se materializa em 2019, com o lançamento do Plano de Segurança 
Viária – PSV. Embora esta não seja uma abordagem exclusiva ao plano, é ele o 
instrumento de planejamento que reforça o caráter de proteção à vida de ciclistas 
da infraestrutura cicloviária. Seguindo a revisão do Programa de Metas realizada ao 
início de 2019 (SGM, 2019), ficou a cargo do próprio PSV ser o instrumento que 
consolidou a meta de expansão de mais 173 km de malha cicloviária até o final 
de 2020 como uma das formas de reduzir mortes no trânsito (SÃO PAULO, 2019; 
SMT, 2019).

3. A relação entre a implantação de infraes-
trutura cicloviária e a segurança viária
A relação entre a implantação de infraestrutura cicloviária e a segurança viária tem 
sido tema de diversos estudos acadêmicos ao longo dos anos. A maior parte, no 
entanto, busca entender o impacto que tais estruturas tiveram exclusivamente para 
a segurança das próprias pessoas que pedalam7. Destacam-se para os objetivos 
desta pesquisa algumas análises realizadas na Dinamarca e nos Estados Unidos 
que buscaram avaliar o impacto da existência de infraestrutura cicloviária para a 
segurança de todas as pessoas usuárias da via (pedestres, ciclistas e motoristas de 
veículos motorizados). 
 Em geral, tais estudos fizeram uma seleção de ruas onde houve implantação 
de infraestrutura cicloviária e, de forma a isolar seu impacto, compararam-na com 
um grupo de controle, cujo método de escolha variou de pesquisa para pesquisa. A 
revisão a seguir foca esses autores. Chama atenção o fato de não serem muitos os 
artigos que utilizaram esse método e, neles, poucos resultados alcançarem signifi-
cância estatística dentro de um intervalo de confiança de 95%. Houve a tentativa de 
encontrar pesquisas similares de outros países disponíveis em inglês ou espanhol, 
sem sucesso.

3.1. Estudos na Dinamarca
Os estudos de Jensen (2008a; 2008b) chamam atenção por terem feito parte de 
um extenso projeto que buscou levantar diferentes tipos de mudanças físicas e 
de sinalização na rede viária das ruas de Copenhague, Dinamarca, realizadas entre 
1976 e 2004 e voltadas para o acalmamento de tráfego. Publicadas no mesmo ano, 
ambas as pesquisas compartilharam da mesma metodologia e do mesmo grupo de 

7 Para algumas revisões de literatura dentro desse eixo, ver Reynolds et al. (2009), Mulvaney et al. (2015) e 
 DiGioia et al. (2017). 
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controle. O que muda é o objeto analisado. A primeira observa a implantação de 
ciclovias/ciclofaixas como um todo, enquanto a segunda foca os cruzamentos que 
receberam um tipo de pintura de piso específica, as chamadas blue cycle crossin-
gs, demarcando a faixa por onde ciclistas trafegavam.
 Com a identificação de centenas de alterações no viário da cidade, foram sele-
cionadas como grupo de tratamento apenas as ruas onde a infraestrutura cicloviária 
havia sido a única intervenção adotada nos anos antes, durante e depois analisados. 
Para o grupo de controle foram utilizados 110 km de vias que não passaram por mo-
dificações ao longo dos anos. Para os dois grupos havia dados históricos relativos 
aos volumes de tráfego de veículos e bicicletas, utilizados como um dos fatores de 
correção a ser aplicados no cálculo do número esperado de ocorrências de trânsito 
com vítimas para o grupo de tratamento, caso não houvesse recebido as infraestru-
turas cicloviárias. Os períodos antes e depois analisados para cada via tinham igual 
duração para cada trecho, entre 1 e 5 anos, a depender do local.
 Jensen (2008a) avaliou 20,6 km de ciclovias, implantadas entre os anos de 1978 
e 2003, e 5,6 km de ciclofaixas, sinalizadas entre os anos de 1988 e 2002, unidi-
recionais e posicionadas em ambos os lados das ruas. Pelas fotos constantes no 
artigo, as ciclofaixas não possuíam elementos de separação além da pintura de 
sinalização horizontal. Os trechos apresentavam alta quantidade de ciclistas e pe-
destres. 
 Apenas os resultados relativos às ciclovias apresentaram significância estatísti-
ca dentro de um intervalo de confiança de 95%. Segundo a pesquisa, avaliando-se 
a média ponderada, a construção de ciclovias levou a um aumento estatisticamente 
significante no número total de ocorrências (18%) e aumento no total de vítimas fe-
ridas ou mortas nos cruzamentos (18%), resultando no aumento geral de ocorrên-
cias com vítimas (12%). Isso se deu principalmente devido ao aumento do número 
de feridos ou mortos pedestres (30%) e ciclistas8 (24%) em cruzamentos (JENSEN, 
2008a).
 O autor avalia seus resultados como “de certa forma, controversos”. Isso por-
que, embora tenha havido alguma piora na segurança viária, as estruturas atraíram 
mais ciclistas e promoveram uma perceptível redução no uso de veículos motori-
zados, fazendo com que “os benefícios positivos [de maior atividade física, menor 
poluição, menor nível de ruído, menor uso de combustíveis fósseis etc.] possam 
ser muito maiores do que as consequências negativas causadas pelos novos pro-
blemas de segurança”9. O autor considera ainda que “o desenho da infraestrutura 
cicloviária claramente parece ter implicações de segurança [...], mas ainda não é 
claro se é possível desenhar estruturas urbanas para bicicletas de forma que a se-
gurança viária seja melhorada”10(JENSEN, 2008a).

8 No estudo, são considerados conjuntamente ciclistas e quem faz uso de ciclomotores, mas a proporção é 
 de 95% de ciclistas e 5% de pessoas que usam ciclomotores.
9 Embora não seja objeto deste artigo, a literatura que associa o uso frequente da bicicleta a efeitos positi- 
 vos na saúde, por exemplo, é bem estabelecida. Sobre esse tema, Celis Morales et al. (2017) associaram 
 o hábito de pedalar a menores riscos de doenças cardiovasculares, câncer e mortalidade por todas as cau-



 Aqui, uma contextualização se faz necessária. Copenhague já era considerada 
naquele momento, e ainda é, uma das principais referências mundiais de cidades 
amigáveis para ciclistas. Trata-se de um município no qual 28% das viagens são re-
alizadas em bicicleta; em viagens para fins de trabalho e estudo, a proporção sobe 
para 49% (CPH, 2019) – como comparativo, a cidade de São Paulo registra 0,8% 
das viagens totais em bicicleta (STM; METRÔ, 2019). Além disso, a Dinamarca é 
um dos lugares mais seguros do mundo para se locomover, aparecendo em 10º 
lugar na relação de países com menor número proporcional de mortes no trânsito11  
(WHO, 2020). Os resultados devem, portanto, ser avaliados dentro desse contexto. 
Em uma cidade ou país com baixo número de ocorrências de trânsito com vítimas, 
qualquer alteração para mais ou para menos pode resultar em uma alta variação 
percentual.
 O segundo estudo de Jensen (2008b) avaliou o efeito para a segurança viária 
de pinturas horizontais de sinalização para ciclistas em 65 cruzamentos semaforiza-
dos, demarcadas entre os anos de 1981 e 2003. Os resultados variaram conforme 
o número de faixas implantadas por interseção. A implantação de uma única faixa 
em cruzamento reduziu de forma estatisticamente significante as ocorrências dire-
tamente sob a influência da sinalização (-32%). Já a implantação de duas ou quatro 
faixas para ciclistas no cruzamento aumentou de forma estatisticamente significan-
te o número de ocorrências e de vítimas feridas, embora o resultado esteja princi-
palmente relacionado à complexidade da interseção. Quando duas faixas haviam 
sido sinalizadas em interseções de quatro junções, houve aumento no número de 
ocorrências (27%). Já a pintura de quatro faixas (em interseções de quatro junções) 
aumentou de forma estatisticamente significante o número de ocorrências (60%) e 
de vítimas feridas (139%) (JENSEN, 2008b).
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 sas; Stevenson et al. (2016) estimaram que os efeitos na saúde gerados por uma mudança de uso do 
 solo em prol de cidades mais compactas, com consequente migração para uma mobilidade não motorizada, 
 resultariam em ganhos da ordem de 420-826 DALYs (soma dos anos de vida perdidos e dos anos vividos 
 com incapacidade) para cada 100 mil habitantes, compensando um pequeno aumento de ocorrências de 
 trânsito com vítimas para pedestres e ciclistas (34-41 DALYs para cada 100 mil habitantes) em cidades com 
 altas taxas de motorização, como São Paulo; e Hartog et al. (2011) concluíram que os benefícios físicos 
 (3-14 meses de vida ganhos) são “substancialmente maiores” do que o efeito potencial de mortalidade de- 
 vido a maiores doses de inalação de poluição (0,8 a 40 dias perdidos) e do aumento de ocorrências com 
 vítimas no trânsito (5-9 dias perdidos).
10 Sobre essa reflexão de Jensen, uma resposta possível vem de Berlim, cidade que contava com 13% do 
 total de viagens realizados em bicicleta em 2013 (SENUVK, 2017). O grupo FixMyBerlin conduziu em 2020 
 uma survey chamada “Street Check-up”, na qual pediu que as pessoas avaliassem 1.900 variações comuns 
 de ruas sob a ótica de sua sensação de segurança. Os tipos de desenhos das vias eram ilustrados por 
 imagens realistas em 3D. O estudo contou com uma parceria do jornal Berlin Tagesspiegel, o que pos- 
 sibilitou disseminá-lo de forma ampla e resultar em um total de 21 mil participantes. Com isso, foi possível 
 segmentar a base de dados de forma a entender quais desenhos são apontados como mais seguros tanto 
 para ciclistas quanto para motoristas, o que gera bons insumos para o planejamento e a inserção da malha 
 cicloviária na cidade (FIXMYBERLIN, 2020).
11 O índice proporcional é calculado para cada 100 mil habitantes. O número estimado para a Dinamarca é de 
 4 mortes para cada 100 mil habitantes. Em comparação, o Brasil aparece na 111ª posição nesse mesmo 
 índice, com 19,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Ambos os dados são referentes ao ano de 2016, 
 último ano que possibilita uma comparação em escala mundial.
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 Ainda na Dinamarca, Agerholm et.al. (2008) estudaram os efeitos da implemen-
tação de 40 km de ciclovias unidirecionais presentes em ambos os lados de vias 
largas em dezessete cidades grandes e médias da porção oeste do país. As infra-
estruturas haviam sido instaladas entre os anos de 1989 e 2000. Períodos antes e 
depois da implantação da infraestrutura cicloviária foram fixados entre 3 e 5 anos. 
Similar aos estudos de Jensen (2008a, 2008b), a pesquisa também usou um grupo 
de comparação. Porém, com uma diferença fundamental: ela consistia em dados 
gerais de ocorrências de trânsito com vítimas ocorridas do início de 1986 ao final 
de 2004 para todas as vias em áreas construídas dos municípios que fizeram parte 
do estudo, exceto as ruas onde houve registros de alterações em estruturas para 
ciclistas.
 Dos resultados com significância estatística dentro de um intervalo de confian-
ça de 95%, a pesquisa apontou que houve aumento no número de ocorrências 
com vítimas para usuários mais vulneráveis, ou seja, pedestres, ciclistas e condu-
tores de ciclomotores (25%). Tal aumento provavelmente foi impulsionado pelo 
crescimento das ocorrências com o mesmo tipo de vítima em interseções (34%). 
Quando consideradas as vítimas como um todo, incluindo condutores de veículos 
motorizados, os aumentos registrados dos números de ocorrências, de vítimas e 
de vítimas com ferimentos graves ou fatais não apresentaram significância estatís-
tica (AGERHOLM et. al., 2008). O estudo não parece ter levado em consideração 
eventuais variações no volume de tráfego de bicicletas ou veículos motorizados.

3.2 Estudos nos Estados Unidos
Diferentemente dos resultados apontados nas pesquisas realizadas na Dinamar-
ca, os artigos norte-americanos que utilizaram comparativos entre grupos de trata-
mento e de controle não chegam a conclusões estatisticamente significantes com 
relação à melhora ou piora da segurança viária em decorrência da implantação de 
ciclovias ou ciclofaixas.
 Chen et al. (2012) conduziram um estudo sobre 69 km de ciclofaixas instaladas 
em cinco distritos de Nova York entre os anos de 1996 e 2006. O grupo de controle 
era composto de trechos sem ciclofaixas localizados no mesmo distrito do grupo de 
tratamento, apresentando características viárias comparáveis que haviam, em estu-
dos anteriores, sido associadas a impactos significativos no número de ocorrências 
de trânsito. São elas: vias de uma ou duas mãos, vias com ou sem canteiro central 
(em ruas bidirecionais) e vias com o mesmo número de faixas de rolamento. Para 
o caso de interseções, as características eram a presença ou não de semáforos e 
o número de junções. Períodos antes e depois foram fixados em 5 e 2 anos, res-
pectivamente, e não havia dados confiáveis relacionados a fluxos de ciclistas ou de 
veículos motorizados.
 A pesquisa buscou avaliar também a influência de variáveis regionais, tais como 
densidade populacional, de comércios e de viagens de bicicleta, bem como variá-
veis específicas aos locais, tais como a presença de pontos de ônibus, vagas de es-
tacionamento e se o trecho era rota de caminhão. Os autores concluem que apenas 
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essas variáveis apresentaram influência com significância estatística, sendo a mais 
influente o aumento na densidade populacional ao longo do dia para o atropelamen-
to de pedestres – o aumento de 1% na densidade populacional estava associado 
a um aumento de atropelamentos no meio de quadra (0,74%) e nos cruzamentos 
(0,47%) (CHEN et al., 2012).
 De todas as cidades que registraram pesquisas com grupos de tratamento e 
controle, Nova York ao final do período analisado pelos autores talvez seja a que 
traga o cenário mais próximo ao da São Paulo dos tempos atuais. As duas cidades 
estão entre as cinco mais populosas das Américas, junto com Cidade do México, 
Lima e Bogotá, e naquela época Nova York se preparava para revolucionar sua 
malha cicloviária. Em 2006, a cidade norte-americana contava com cerca de 825 
km de ciclovias e ciclofaixas instaladas e registrava cerca de 170 mil viagens em 
bicicleta (HU, 2017). A partir de 2007, o Departamento de Transportes passou a 
investir massivamente em espaços para pedestres e infraestruturas de circulação 
para bicicletas. Enfrentou brigas e resistências, mas abriu caminho para um cres-
cimento sustentado das políticas de priorização da mobilidade ativa (SADIK-KHAN; 
SOLOMONOW, 2017). A malha foi sendo ampliada de forma constante ao longo 
dos anos e, em 2014, o planejamento cicloviário passou a fazer parte do plano mu-
nicipal de redução de mortes no trânsito, o Visão Zero. Se em 2008, no começo da 
retomada, Nova York registrava cerca de 240 mil viagens em bicicleta – a São Paulo 
atual registrou cerca de 210 mil viagens em 2017 (STM; METRÔ, 2019) –, esse 
número saltou para 510 mil em 2018, ano em que a malha cicloviária implantada 
ultrapassou 2 mil km (NYC DOT, 2020).
 Finalmente, Pulugurtha e Thakur (2015) avaliaram o impacto da implantação 
de ciclofaixas na cidade de Charlotte, Estados Unidos, um município de 730 mil 
habitantes no qual as viagens de bicicleta correspondiam a 0,2% do total. Diferen-
temente dos demais, os autores não fizeram um comparativo antes e depois da 
implantação, mas uma contraposição ao longo de três anos (2008 a 2010) entre 
59,2 km de segmentos com ciclofaixa e 55,7 km de segmentos sem a estrutura 
(e sem outras alterações nos anos considerados). As extensões analisadas possuí-
am características viárias que permaneciam as mesmas ao longo de todo o trecho 
avaliado: bidirecionalidade, número de pistas de rolamento, velocidade máxima per-
mitida, presença de calçadas, presença de faixas de travessia nos cruzamentos e 
existência de canteiro central. Sempre que possível, o trecho sem ciclofaixa foi se-
lecionado no mesmo corredor do segmento com a estrutura. Dados de contagens 
de ciclistas não estavam disponíveis para os trechos e não foram considerados, 
mas a média diária de fluxo para veículos motorizados sim. Informações sobre a 
gravidade das ocorrências também não estavam disponíveis na base de dados re-
gistrada pela polícia local.
 Dos resultados, apenas um apresentou significância estatística: ocorrências en-
volvendo ciclistas por ano e por extensão de via nos trechos sem ciclofaixa resul-
taram três vezes maiores do que em trechos com a estrutura. Em outras palavras, 
ciclistas da cidade de Charlotte se mostraram de três a quatro vezes em maior 
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risco em trechos sem ciclofaixas do que em segmentos com essas estruturas. 
Os autores concluem que “não foram observadas consequências negativas esta-
tisticamente significantes devido à instalação de ciclofaixas nas ruas” e sugerem, 
ao observar que as ocorrências de trânsito em geral aconteceram em trechos sem 
ciclofaixas, que essas estruturas “parecem reduzir indiretamente todas as ocorrên-
cias em alguns casos, possivelmente devido à direção consciente em segmentos 
com ciclovias nas ruas por motoristas” (PULUGURTHA; THAKUR, 2015).

4. Metodologia
Um dos métodos frequentemente utilizados em estudos de avaliação de impacto 
e que será adotado nesta pesquisa é o Diferença em Diferenças (DD). Em vez de 
comparar os resultados entre os grupos de tratamento e de controle após uma 
determinada intervenção, o método DD compara a diferença entre as tendências 
dos dois grupos. 
 Fazer uma avaliação somente considerando os cenários antes e depois pode 
falhar em captar a causa do impacto, uma vez que outros fatores podem ter influen-
ciado os resultados ao longo do tempo e passariam despercebidos. Já comparar 
somente os grupos que receberam ou não tratamento pode ser problemático se 
houver fatores não observados que expliquem por que o tratamento foi aplicado 
em determinados locais em vez de outros (o que poderia ser um viés de seleção) 
(GERTLER et al., 2018).
 O método DD faz uma junção das duas abordagens, combinando comparações 
antes-e-depois e grupos de tratamento e de controle. Parte do princípio de que dois 
grupos similares manteriam paralelas suas tendências de resultados caso um deles 
não sofresse uma intervenção ou fizesse parte de um programa.
 Em outras palavras, se dois grupos apresentam a mesma tendência frente a um 
indicador mensurável e uma mudança é aplicada em um dos grupos (tratamento), 
o grupo que não a recebeu (grupo de controle ou grupo de comparação) continuará 
a ser observado por um intervalo de tempo e será usado como base, como contra-
factual, para inferir como estaria o primeiro grupo caso não houvesse recebido tal 
mudança. A diferença entre o estado esperado – ou seja, a tendência observada no 
grupo de controle – e o de fato mensurado no grupo de tratamento é o impacto. 
A Figura 2, a seguir, ilustra o conceito.
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Figura 2 • Ilustração gráfica sobre o método Diferença em Diferen-
ças, presente no livro Avaliação de Impacto na Prática, segunda edi-
ção

 O nome “diferença em diferenças” vem de uma abordagem literal de como 
o impacto é mensurado, ou seja, por meio da observação de duas diferenças. 
A primeira é o resultado observado em determinado intervalo para o grupo de tra-
tamento (na Figura 2 acima, B - A), responsável por controlar os fatores que são 
constantes ao longo do tempo para esse grupo. Desse valor será subtraída a segun-
da diferença de resultados, observada no grupo de comparação (na Figura 2 acima, 
D - C), o que controla para os fatores que variaram ao longo do tempo.

   A abordagem da diferença em diferenças faz o que seu nome su- 
   gere. Ela combina as duas estimativas falsas do contrafactual (com- 
   parações antes e depois e comparações entre aqueles que optam 
   por se inscrever e aqueles que optam por não se inscrever) para 
   produzir uma melhor estimativa do contrafactual (GERTLER et al., 
   2018, p. 144).

 Para o objeto desta pesquisa, a intervenção aplicada é a implantação da infraes-
trutura cicloviária – no caso, ciclovias e ciclofaixas. Os indicadores de resultados são 
os relacionados à segurança viária, tais como total de ocorrências de trânsito com 
vítimas, número total de vítimas, número de vítimas mortas e número de vítimas 
feridas.
 Para que essa comparação seja o mais próximo possível do impacto real, um 
dos desafios fundamentais é definir um grupo de controle apropriado. É preciso 

Fonte: Gertler et al. (2018).
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garantir que ambos os grupos apresentavam tendências semelhantes antes do 
momento da intervenção e que algumas características viárias estavam presentes 
de forma proporcional, em especial as apresentadas como relevantes por Chen et 
al. (2012) e Pulugurtha e Thakur (2015). São elas: um ou dois sentidos de tráfego, 
presença ou não de canteiro central e número existente de faixas de rolamento.
 O processo de encontrar um bom grupo de controle se deu a partir da obser-
vação dos locais onde a infraestrutura cicloviária foi implantada após um primeiro 
filtro principal: a seleção para o grupo de tratamento considerou as vias arteriais 
que receberam ciclovias ou ciclofaixas entre 2014 e 2016 e que possuíam dados de 
contagens de veículos. Os dados de contagem não chegaram a ser utilizados para 
fatores de correção como em Jensen (2008a; 2008b), mas ajudaram a selecionar as 
vias de controle com as quantidades de veículos o mais próximo possível às do gru-
po de tratamento. O objetivo foi mitigar o risco de contabilizar ruas com estruturas 
semelhantes mas com tráfego muito distinto, o que tornaria a comparação entre os 
grupos pouco confiável. É importante comentar que este filtro – escolher apenas 
locais com dados de contagens de veículos – reduz consideravelmente o número 
de trechos que podem ser analisados, mas condiz com a intenção de realizar uma 
análise de impacto inicial.
 De modo a poder isolar melhor o efeito a ser analisado, ruas e avenidas que 
passaram por intervenções viárias significativas entre 2011 e 2019 foram descarta-
das. Uma vez que não existe um histórico sistematizado dessas mudanças físicas, 
sua existência foi levantada por meio da navegação pelo histórico de fotografias vi-
árias disponibilizado a partir de 2011 para a cidade de São Paulo pelo Google Street 
View. Dentre exemplos de intervenções detectadas estão a mudança na mão da 
via, obras para a construção de linhas de metrô (que podem ter mexido no desenho 
viário) e a implantação de corredores de ônibus. Avenidas que receberam faixas 
exclusivas para motocicletas, uma experiência de segurança viária realizada pela 
CET entre 2006 e 2014, também foram desconsideradas.
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 Dentro do possível, buscou-se construir o grupo de controle a partir de caracte-
rísticas similares às encontradas no grupo de tratamento no que diz respeito a exis-
tência de faixas ou corredores de ônibus, número de cruzamentos semaforizados, 
quantidade de pontos de entrada e saída da via, presença de radares de fiscalização 
eletrônica de velocidade e inserção das ruas em áreas de velocidade máxima redu-
zida (Áreas 30 ou Áreas 40). A atenção aos elementos de acalmamento de tráfego 
se deve ao fato de que algumas políticas, como a padronização de velocidades 
máximas em vias arteriais e a implantação das chamadas “áreas calmas” de velo-
cidade reduzida, se deram no mesmo momento da expansão da malha cicloviária 
paulistana.

Figura 5 • Ilustração sobre os pontos de entrada e saída das vias e 
pontos de semáforos

Figura 3 • Faixa exclusiva para 
motocicletas presente na rua 
Vergueiro em 2014

Figura 4 • Obras de implanta-
ção de corredor de ônibus na 
av. Inajar de Souza, em 2014

A rua Vergueiro hospedou durante anos uma fai-
xa exclusiva para motociclistas onde hoje é uma 
ciclofaixa. O experimento de segurança viária, 
avaliado como malsucedido, aconteceu também 
na avenida Sumaré e foi desativado pela CET em 
2014. Sua existência, ainda que temporária, pode 
ter influenciado a dinâmica da via, fazendo com 
que o trecho não fosse utilizado no grupo de tra-
tamento.

A avenida Inajar de Souza passou pela implanta-
ção de um corredor de ônibus entre 2014 e 2015. 
A mudança entre ter e não ter o corredor de ôni-
bus pode ter interferido na dinâmica da via e, por 
isso, o trecho não foi utilizado para o grupo de 
tratamento.

Fonte: Google Street View (2014). Fonte: Google Street View (2014).

Pontos considerados como de entrada ou saída 
das vias (em vermelho) correspondem à interseção 
entre dois leitos carroçáveis, mas também a locais 
onde há retorno dentro de uma mesma via. Na mes-
ma imagem, o ponto de marcação (em azul) indica 
cruzamento semaforizado. Notar que a marcação de 
onde há semáforos não indica o número de equipa-
mentos existentes no local.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Geo-
Sampa (2021).
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 Ao todo, foram analisados 31,2 km de vias arteriais com infraestrutura ciclovi-
ária12, distribuídos em 13 diferentes trechos. Outros 31 km de vias arteriais com 
características viárias semelhantes e sem infraestrutura cicloviária, distribuídos em 
14 diferentes trechos, foram utilizados como grupo geral de comparação. Os tre-
chos foram pareados entre os grupos de tratamento e controle de forma a se poder 
considerar as diferentes datas de implantação da infraestrutura cicloviária. A bidire-
cionalidade, a existência de canteiro central e a presença de radares de fiscalização 
eletrônica se apresentaram em todos os trechos considerados. Todos os trechos 
tiveram suas velocidades máximas reduzidas de 60 km/h para 50 km/h entre 2014 
e 2015, exceto um do grupo de controle, que já apresentava a velocidade máxima 
de 50 km/h. A Tabela 1 traz um resumo das principais características para os dois 
grupos.

Tabela 1 • Resumo das principais características dos grupos trata-
mento e controle

Figura 6 • Trechos de tratamento e controle selecionados para análise

12 Extensões calculadas com base na metragem contida no shapefile de Logradouros da plataforma Geo- 
 sampa. No shapefile, vias bidirecionais são desenhadas por duas linhas – de forma a aproximar-se do cálculo 
 utilizado pela CET para a malha cicloviária (ver nota de rodapé a seguir), a extensão apresentada está dividida 
 por dois. A extensão oficial de ciclovias e ciclofaixas para esses mesmos trechos é de 31,6 km.

Grupo de 
Trata-
mento

Grupo de 
Controle

Extensão (m)

31.223,66

31.009,51

Bidirecio- 
nalidade

Em todos 
os trechos

Em todos 
os trechos

Extensão 
em Áreas 

40 (m)

561,80

793,30

Extensão 
Faixas de 
Ônibus (m)

16.021,39

13.321,89

Extensão 
Corredores de 

Ônibus (m)

4.253,41

9.687,44

Pontos 
semafo- 
rizados

179

164

Pontos de 
entrada 
ou saída 

na via

646

573

Canteiro 
central

Em todos 
os trechos

Em todos 
os trechos

Presença 
de radares

Em todos 
os trechos

Em todos 
os trechos

Fonte: Elaboração própria (2021).

Na figura, são mostrados os trechos 
selecionados como tratamento (em 
roxo) e controle (em laranja) e a lo-
calização das Áreas 30 e 40 de velo-
cidade reduzida (em bege claro).

Fonte: Elaboração própria a partir 
de dados do GeoCET e GeoSampa 
(2021).
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 Do total da infraestrutura cicloviária executada entre os anos de 2014 e 2016, 
cerca de 52% se deram em vias classificadas como arteriais e os outros 48% em vias 
classificadas como coletoras ou locais. As vias utilizadas como grupo de tratamento 
correspondem a cerca de 16% do implantado em vias arteriais, ou 8% do total geral 
implantado13. 
 As tipologias cicloviárias presentes no grupo de tratamento são ciclofaixas à es-
querda e à direita da via e ciclovias de canteiro central, como ilustrado nas imagens 
a seguir. Merece menção que a implantação das ciclofaixas e ciclovias não significou 
redução no número de faixas de rolamento para os trechos selecionados, o que foi 
checado no histórico de imagens do Google Street View.

Figuras 7, 8 e 9 • Exemplos das tipologias cicloviárias para os trechos 
analisados: ciclovia no canteiro central e ciclofaixas do lado esquer-
do e direito da via

 A principal base utilizada para análise é a do sistema SAT-CET, que contém in-
formações sobre todas as ocorrências com vítimas de trânsito ocorridas na cidade 
de São Paulo, assim como dados sobre as próprias vítimas e veículos envolvidos. 
Detalhes sobre esta e as demais bases de dados utilizadas e como foram trabalhadas 
podem ser lidos no Anexo 1 – Fontes dos dados.
 Uma vez isoladas as ocorrências com vítimas associadas aos grupos de trata-
mento e controle, as variáveis dependentes a ser observadas são as de (1) número 
total de ocorrências de trânsito com vítimas; (2) número total de vítimas, sendo que 
cada ocorrência sempre terá pelo menos uma vítima; (3) número de vítimas mortas; e 
(4) número de vítimas feridas. Essas quatro variáveis são observadas para quatro ce-
nários: (A) ocorrências com vítimas como um todo; (B) atropelamentos de pedestres; 
(C) ocorrências com vítimas ciclistas; e (D) ocorrências entre veículos motorizados.

13 A forma como a CET contabiliza a extensão da malha cicloviária difere da utilizada para calcular as exten- 
 sões de linha presentes nos arquivos shapefile publicados no site da CET e na plataforma Geosampa (colu- 
 na “extensao_t”). Isso porque, em vias bidirecionais, a companhia retira o que é considerado duplicado 
 quando a ciclofaixa está em ambos os lados da via. Nos arquivos shapefile a uma projeção SIRGAS 2000, 
 a soma das extensões dos trechos para as ciclovias e ciclofaixas implantadas entre 2014 e 2016 é de 
 522 km (contabilizada como cerca de 410 km oficialmente pela CET). De forma a evitar confusão com os 
 números, este parágrafo evita entrar nas extensões específicas, preferindo adotar percentuais de forma a 
 possibilitar uma noção de escala.

Fonte: Google Street View, 2017.
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Tabela 2 • Resumo das amostragens dos quatro cenários analisados 
para as quatro variáveis dependentes

 De modo a facilitar a observação dos resultados ano a ano, a base de dados foi 
organizada inserindo-se uma variável binária (0 ou 1) dummy que marca os anos 
cuja maioria dos dias estava sem ou com a infraestrutura cicloviária. Em outras pa-
lavras, se uma ciclofaixa foi implantada na segunda metade de um ano, aquele ano 
estará marcado como não contendo tal estrutura, enquanto os anos a partir dele a 
sinalizarão positivamente. Uma vez que a primeira infraestrutura cicloviária implan-
tada para os trechos considerados data de novembro de 2014, é apenas a partir de 
2015 que a variável dummy começa a ser inserida com o valor de 1.

5. Análise dos resultados
É conveniente, antes de iniciar a análise, obter uma visão geral sobre estes quatro 
grupos – total de ocorrências com vítimas, total de vítimas, vítimas feridas e vítimas 
mortas – tanto para o total como para os grupos tratamento e controle nos anos 
considerados, ilustrados nos gráficos 2 a 5, a seguir. Nota-se que os números de 
ocorrências com vítimas e de vítimas totais e feridas vinham caindo desde 2011, 
sofrendo uma queda brusca nos anos 2015 e 2016. Já o número de vítimas mortas 
oscilou entre 2011 e 2014, mas também registrou forte queda em 2015 e 2016. 
Gráficos específicos relacionados a atropelamentos de pedestres, ocorrências com 
vítimas ciclistas e ocorrências entre veículos motorizados podem ser encontrados 
no Anexo 2 – Tendências gerais observadas.

Atropelamentos 
de pedestres

Ocorrências com 
vítimas ciclistas

Ocorrências 
entre veículos 
motorizados

Total de ocorrên-
cias com vítimas

Ocorrências 
com vítimas

2.105

281

4.410

6.796

Vítimas feridas

2.210

284

5.312

7.806

Vítimas mortas

196

11

115

332

Total de vítimas

2406

295

5.427

8.128

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráfico 2 • Visão geral sobre o total de ocorrências por ano para os 
grupos de tratamento e de controle entre os anos 2011 e 2019

Gráfico 3 • Visão geral sobre o total de vítimas por ano para os gru-
pos de tratamento e de controle entre os anos 2011 e 2019

Fonte: Elaboração própria (2021).

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráfico 4 • Visão geral sobre o total de vítimas feridas por ano para 
os grupos de tratamento e de controle entre os anos 2011 e 2019

Gráfico 5 • Visão geral sobre o total de vítimas mortas por ano para 
os grupos de tratamento e de controle entre os anos 2011 e 2019

Fonte: Elaboração própria (2021).

822 
709 719 

610 
480 

234 197 249 229 

628 651 
523 544 

376 
235 179 218 203 

1450 
1360 

1242 
1154 

856 

469 
376 467 432 

-100 

100 

300 

500 

700 

900 

1100 

1300 

1500 

1700 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total de vítimas feridas por ano - Grupos Tratamento e Controle 

Controle Tratamento Total geral

Fonte: Elaboração própria (2021).

22 

31 

23 

37 

16 
16 

12 

11 10 

27 

26 

16 
19 

17 

7 7 

14 11 

49 

57 

39 

56 

33 

23 
19 

25 
21 

-5 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total de vítimas mortas por ano - Grupos Tratamento e Controle 

Controle Tratamento Total geral



Desafio Mobilidade 4   179

 O primeiro passo para que o método Diferença em Diferenças (DD) possa ser 
utilizado é garantir que os grupos de tratamento e de controle apresentem tendên-
cias similares no período pré-intervenção. Os gráficos a seguir trazem os dados de 
ocorrências para esse momento, os anos de 2011 a 2014. 
 O primeiro, Gráfico 6, apresenta o valor total observado para todas as ocorrên-
cias com vítimas, mostrando que as tendências entre os grupos não eram idênti-
cas. Porém, uma vez que o banco de dados está estruturado a partir de um parea-
mento entre trechos com características viárias similares, passa a ser interessante 
observar os valores médios, não os totais. O segundo, Gráfico 7, traz os valores 
médios de ocorrências com vítimas para os dois grupos, sendo acompanhado de 
uma faixa cinza que delimita seus respectivos intervalos de confiança de 95% em 
torno da média. Observa-se que, na média, as tendências não eram estatisticamen-
te diferentes. 
 Embora os gráficos a seguir sejam para todas as ocorrências com vítimas, as 
tendências médias não são estatisticamente diferentes para esta e todas as demais 
variáveis de total de vítimas, vítimas feridas e vítimas mortas para todos os cená-
rios considerados, de ocorrências com vítimas como um todo, atropelamentos de 
pedestres, ocorrências com vítimas ciclistas e ocorrências entre veículos motoriza-
dos, o que permite prosseguir nas análises. 

Gráficos 6 e 7 • Visão geral por ano para os grupos de tratamento 
e controle entre os anos 2011 e 2014 sobre o total de ocorrências 
(à esquerda) e valores médios de ocorrências com faixa de intervalo 
de confiança de 95% em torno da média (à direita)

 Ao considerar os anos como um todo, 2011 a 2019, observa-se uma conver-
gência nas médias para os grupos de tratamento e controle, ilustrada nos gráficos 
8 a 11, presentes no Anexo 2 – Tendências gerais observadas. Novamente, as ten-
dências médias não são estatisticamente diferentes a um intervalo de confiança de 
95% em todas as variáveis dependentes.

Fonte: Elaboração própria (2021).
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 A queda brusca nos números principalmente de ocorrências e de vítimas apa-
rece na virada entre os anos 2014-2015 e 2015-2016. O período coincide com o da 
implantação das infraestruturas cicloviárias, mas também com o de outras políticas 
de acalmamento de tráfego, em especial a de redução de velocidades máximas. 
É nesse ponto que torna-se interessante utilizar o método Diferença em Diferen-
ças, capaz de controlar tanto os fatores que são constantes quanto os fatores que 
variaram ao longo do tempo para ambos os grupos, de tratamento e controle, e 
consequentemente isolar o impacto da implantação da infraestrutura cicloviária.
 A seguir é apresentada a fórmula utilizada no modelo para a regressão da dife-
rença em diferenças14. As regressões foram realizadas com erros robustos cluste-
rizados em nível de trecho. Os erros robustos consideram que o comportamento 
existente nas vias é explicado em parte por seu histórico no ano anterior, o que 
deve ser levado em consideração pela análise. É importante comentar que eles não 
mudam os valores estimados para os coeficientes; mudam apenas o erro-padrão e, 
com ele, a significância estatística dos seus resultados.

Y igt = a + gTRAT g + λd t + d (TRAT g * d t) + e igt

Onde:
 • Y igt = variável dependente no trecho i no grupo g no período t. Ao todo, 
  são quatro variáveis dependentes, referentes aos números de ocorrências, 
  vítimas, vítimas feridas e vítimas mortas. Para cada variável dependente é 
  utilizado um modelo e cada uma delas foi testada em quatro cenários: todas 
  as ocorrências com vítimas, atropelamentos de pedestres, ocorrências com 
  vítimas ciclistas e ocorrências entre veículos motorizados;
● • a = intercepto ou coeficiente linear;
● • g, λ e d = coeficientes angulares relacionados a cada variável, estimados a 
  partir das regressões;
 • TRAT g = variável dummy com valor 0 se o trecho pertence ao grupo contro- 
  le e valor 1 se o trecho pertence ao grupo de tratamento, ou seja, que rece- 
  beu a infraestrutura cicloviária;
 • d t = variável dummy com valor 0 se o período é antes da intervenção e valor 
  1 se o período é após a intervenção. Conforme mencionado ao final da seção 
  4. Metodologia, começa a ser demarcada na base de dados com valor 1 a 
  partir do ano 2015, conforme o trecho avaliado. Uma vez que os trechos dos 
  grupos tratamento e controle estão pareados, a quantidade de anos pré- e 
  pós-intervenção varia de acordo com o trecho;
● • e igt = Fator de erro do trecho i no grupo g no período t.
 • Observação: Notar que TRAT g * d t só resulta em 1 se for o grupo tratado 
  (TRAT g = 1) no período pós tratamento (d t = 1).
 

14 Todas as regressões foram realizadas pelo software R com as funções coeftest, lm e vcovCL.
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Retomando os parâmetros estimados pelo modelo acima e a Figura 2, que resumiu 
o método DD, o impacto estimado para a implantação da infraestrutura cicloviária 
será calculado a partir de duas diferenças. A primeira é a diferença de resultados 
entre os períodos pós- e pré-implantação para o grupo de tratamento, responsável 
por controlar os fatores que são constantes ao longo do tempo:

(a + g + λ + d) - (a + g) = λ + d

 Desse valor, será retirada uma segunda diferença, que é a diferença de resul-
tados observada no grupo de controle, responsável por controlar os fatores que 
variaram ao longo do tempo:

(a + g) - (a) = λ.

 Subtraindo as duas diferenças, temos que o impacto nas regressões será esti-
mado pelo parâmetro d:

λ + d - λ = d.

 As tabelas 3 a 5, a seguir, trazem os resultados da estimativa da regressão para 
a diferença em diferenças com erros robustos clusterizados em nível de trecho para 
os quatro diferentes cenários: total de ocorrências com vítimas e as segmentações 
de atropelamentos de pedestres, ocorrências com vítimas ciclistas e ocorrências 
entre veículos motorizados.
 Dos coeficientes, o único que aparece com significância estatística (p < 0.001) 
é o do momento pós-intervenção (λ), que se relaciona a ambos os grupos. Em 
outras palavras, o número de ocorrências com vítimas para os cenários de total de 
ocorrências com vítimas, atropelamento a pedestres e ocorrências entre veículos 
motorizados parece estar sendo influenciado por algum efeito global de redução 
que impactou tanto o grupo de tratamento quanto o de controle de forma similar. 
Isso fica mais claro quando se observa que o impacto resultante da implantação 
da infraestrutura cicloviária – o coeficiente relacionado (d), isolado pelo método DD 
– não registra significância estatística (p > 0.5). Ou seja, o grupo de tratamento 
no momento pós-implantação não teve uma variação estatisticamente significante, 
quando comparado ao grupo de controle, a ponto de poder atribuir impacto às es-
truturas cicloviárias. Para o cenário específico de ocorrências envolvendo ciclistas, 
o modelo, se não acompanhado de outras variáveis explicativas, não atinge grau de 
significância estatística (Estatística F > 0.05) para ser considerado.
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Tabela 3 • Resultados do método DD com erros robustos clusteriza-
dos em nível de trecho, sem efeitos fixos de ano e sem controles, 
considerando o total de ocorrências com vítimas

Tabela 4 • Resultados do método DD com erros robustos clusteriza-
dos em nível de trecho, sem efeitos fixos de ano e sem controles, 
considerando ocorrências de atropelamento a pedestres

Tabela 5 • Resultados do do método DD com erros robustos cluste-
rizados em nível de trecho, sem efeitos fixos de ano e sem contro-
les, considerando ocorrências entre veículos motorizados

Fonte: Elaboração própria (2021).

(Intercept) (a)

tratamento (g)

após (λ)

tratamento:após (d)

3,95e-13 / 0,224 / 0,215

total_ocorrências

41,338 7,029

-5,011 10,237

-25,093 4,897

4,872 6,771

estimate std.error

***

***

feridas

48,185 7,973

-6,431 11,639

-29,873 5,535

6,155 7,660

estimate std.error

***

***

mortas

1,846 0,473

-0,207 0,531

-0,895 0,369

0,042 0,447

estimate std.error

***

*

total_vítimas

50,031 8,372

-6,637 12,010

-30,768 5,837

6,196 7,929

estimate std.error

***

***

F-Stat / R² / R² ajust. 8,43e-14 / 0,234 / 0,225 0,001 / 0,068 / 0,056 8,94e-14 / 0,234 / 0,224

*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05.

Fonte: Elaboração própria (2021).

(Intercept) (a)

tratamento (g)

após (λ)

tratamento:após (d)

2,04e-10 / 0,182 / 0,172

atropelamento_pedestres

12,569 2,318

-0,586 3,629

-7,651 1,425

0,257 2,365

estimate std.error

***

***

feridas

13,323 2,453

-0,749 3,893

-8,225 1,618

0,401 2,568

estimate std.error

***

***

mortas

1,185 0,329

-0,250 0,377

-0,627 0,236

0,193 0,309

estimate std.error

***

*

total_vítimas

14,508 2,761

-0,999 4,194

-8,852 1,817

0,594 2,784

estimate std.error

***

***

F-Stat / R² / R² ajust. 3,37e-10 / 0,178 / 0,168 0,004 / 0,053 / 0,042 3,73e-10 / 0,178 / 0,167

*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05.

Fonte: Elaboração própria (2021).

(Intercept) (a)

tratamento (g)

após (λ)

tratamento:após (d)

7,67e-13 / 0,220 / 0,210

veículos_motorizados

27,615 5,015

-4,697 6,856

-17,042 3,672

4,338 4,797

estimate std.error

***

***

feridas

33,662 5,787

-5,842 7,975

-21,203 4,120

5,294 5,478

estimate std.error

***

***

mortas

0,631 0,156

-0,024 0,220

-0,270 0,187

-0,069 0,233

estimate std.error

***

total_vítimas

34,292 5,895

-5,866 8,070

-21,473 4,247

5,225 5,572

estimate std.error

***

***

F-Stat / R² / R² ajust. 7,06e-14 / 0,235 / 0,226 0,041 / 0,034 / 0,022 6,76e-14 / 0,236 / 0,226

*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05.
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 As regressões realizadas para o método DD mostram que houve redução es-
tatisticamente significante no período pós-tratamento nas ocorrências com vítimas 
como um todo, em atropelamentos e em ocorrências entre veículos motorizados. 
De forma a vislumbrar melhor o que aconteceu no período, podemos incluir no mo-
delo anterior novas variáveis que buscam controlar para os efeitos fixos de ano, ou 
seja, um efeito de ano que não é explicado por outras variáveis, e para os efeitos 
fixos observáveis que agem sobre as vias. 
 O novo modelo segue a mesma fórmula apresentada acima, com a inclusão 
das seguintes variáveis: ano; número de faixas de rolamento predominante nos 
trechos15; presença de corredor de ônibus (variável dummy); presença de faixa 
de ônibus (variável dummy); quantidade de pontos de entrada e saída das vias; e 
quantidade de pontos com semáforos – essas duas últimas, conforme descritas na 
Figura 5.
 Os parâmetros estimados para o novo modelo podem ser vistos no Anexo 3 
– Resultados das regressões. A variável “velocidade máxima”, que registra as al-
terações de velocidades máximas nas vias, havia sido incluída originalmente nesse 
novo modelo. Entretanto, por apresentar indícios de multicolinearidade com a vari-
ável após (λ)16 e não trazer resultados com significância estatística em nenhum dos 
cenários com erros robustos, foi retirada.
 Os resultados mostram queda estatisticamente significante para o total de ví-
timas a partir de 2013, o que está relacionado às vítimas não fatais – os valores 
anuais sempre se referem ao ano-base 2011. É interessante observar que a queda 
nos anos 2013 e 2014 (p < 0.01) se refere especificamente às vítimas de ocorrên-
cias entre veículos motorizados, ou seja, esse tipo de ocorrência já estava caindo 
mesmo antes do início da intervenção de tratamento. Como visto na descrição das 
variáveis e ao final da seção 4. Metodologia, a marcação da variável dummy refe-
rente à implantação da infraestrutura cicloviária dos anos começou a ser marcada 
positivamente somente em 2015.
 De 2015 até 2019, há queda estatisticamente significante tanto para o total 
de ocorrências com vítimas quanto para o total de vítimas, o que mais uma vez se 
relaciona às vítimas feridas (não mortas). Isso acontece tanto para atropelamentos 
de pedestres (p < 0.01 em 2015-216 e p < 0.001 entre 2017-2019) quanto para 
ocorrências com veículos motorizados (p < 0.001).
 Para ocorrências com vítimas ciclistas, que possuem N muito menor que as 
outras, os resultados com significância estatística se restringem aos anos de 2016, 
em que houve redução no número de vítimas feridas (p < 0.05), e 2018, em que 
houve redução no número de ocorrências e de vítimas feridas (p < 0.05).
 Já para vítimas mortas, os efeitos fixos de ano não apresentam relação com 
quedas estatisticamente significantes em nenhum dos cenários.

15 O número de faixas predominantes de rolamento não inclui faixas que permitem estacionamento de veícu- 
 los. Corredores e faixas de ônibus são considerados como faixas de rolamento.
16 Em outras palavras, a redução de velocidades tanto para os trechos usados como tratamento como para os 
 de controle aconteceu muitas vezes de forma concomitante ou em um momento muito próximo ao da 
 implantação da infraestrutura cicloviária nos trechos de tratamento.
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 Com relação aos efeitos fixos observáveis, há diferentes resultados, os princi-
pais deles envolvendo estruturas de priorização do transporte coletivo sobre rodas. 
A presença de corredores e faixas de ônibus está relacionada ao aumento tanto no 
total de ocorrências com vítimas quanto no total de vítimas. Respectivamente, há 
aumento médio de 21 ocorrências e 22 vítimas feridas quando há corredores (p < 
0.05) e de 15 ocorrências e 17 vítimas feridas (p < 0.05) quando há faixas de ônibus, 
em comparação com trechos onde não há tais estruturas. Nesse caso, a relação 
acontece também com vítimas mortas – há um aumento médio de vítimas mortas 
de 1,3 quando há corredores (p < 0.001) e 1,2 quando há faixas de ônibus (p < 0.01).
 No caso dos corredores de ônibus, os aumentos no total de ocorrências, total 
de vítimas, vítimas feridas e mortas estão principalmente relacionados aos atrope-
lamentos de pedestres. Já no caso das faixas de ônibus, o aumento no número 
de vítimas mortas é estatisticamente significante para o caso de atropelamentos 
de pedestres, enquanto o aumento no número total de ocorrências e de vítimas 
feridas se relaciona às ocorrências entre veículos motorizados. Ambos os resulta-
dos devem ser destacados, pois reforçam a importância de implantar estruturas 
de acalmamento de tráfego, o que inclui ciclovias e ciclofaixas, em ruas onde há 
corredores ou faixas de ônibus.
 A quantidade de pontos de entrada e saída das vias se relaciona de forma es-
tatisticamente significante com um ligeiro aumento no número de vítimas mortas. 
Essa relação aparece em ocorrências entre veículos motorizados (p < 0.01). Por 
outro lado, os pontos de semáforos estão relacionados a um aumento no total de 
ocorrências e no número de vítimas feridas, o que acontece tanto para atropela-
mentos (p < 0.05) quanto para ocorrências entre veículos motorizados (p < 0.05). 
Em outras palavras, a existência de mais esquinas, cruzamentos e retornos está 
relacionada de forma significante a um maior número de mortes entre condutores 
de veículos motorizados, enquanto os cruzamentos que possuem semáforos estão 
relacionados a consequências menos graves, não fatais. Finalmente, o número de 
faixas de rolamento predominante não apresentou significância estatística em ne-
nhum dos cenários.
 Ao rodar as regressões com controles para as características das vias e para os 
anos considerados, observa-se que as reduções de ocorrências e vítimas do trân-
sito aparecem principalmente relacionadas às variáveis dos anos, sugerindo que 
a explicação para a queda está em um fator temporal não explicado pelas demais 
variáveis de controle.
 É interessante observar que a diminuição do número de ocorrências com víti-
mas e de vítimas feridas, para a amostragem específica a ocorrências entre veícu-
los motorizados, passou a acontecer a partir de 2013, mantendo-se estatisticamen-
te significante até o último ano considerado, 2019. Isso é interessante não apenas 
por acontecer só neste recorte, mas porque trata-se de um momento anterior tanto 
à forte implantação da infraestrutura cicloviária quanto à redução de velocidades.
 O período casa com o de endurecimento da chamada Lei Seca, relacionada a 
condutores que dirigem sob a influência de álcool ou demais substâncias psicoati-
vas. Essa variável estava fora do escopo de análise desta pesquisa e não foi consi-
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derada no modelo, mas trata-se de uma possível hipótese alternativa. Na virada dos 
anos 2012 para 2013, uma revisão do Código Brasileiro de Trânsito duplicou o valor 
da multa a ser aplicada e previu penalidades ainda maiores em caso de reincidência 
em até um ano, subindo o valor da multa para cerca de 2,8 salários mínimos – pata-
mar que permanece até os tempos atuais, após reajuste em 2016 (BRASIL, 2012, 
2016).
 Em 2015, as quedas registradas na base de dados para os grupos de tratamen-
to e controle chegaram para os casos de atropelamentos de pedestres, incluindo 
quedas estatisticamente significantes tanto para o total de ocorrências quanto para 
vítimas mortas e feridas. Na base de dados, a variável dummy referente à implan-
tação da infraestrutura cicloviária começa a ser marcada positivamente a partir de 
2015, mas o método Diferença em Diferenças não aponta impacto estatisticamen-
te significante para essas estruturas.
 A implantação de Áreas 30 e Áreas 40 de velocidade reduzida teve início em 
2013, quando a primeira foi inaugurada, passando por um auge em 2014 (6 áreas) e 
2015 (4 áreas) e finalizando em 2016 (2 áreas). Entretanto, como visto na Tabela 1 
de descrição-resumo dos grupos tratamento e controle, apenas 2,2% dos trechos 
analisados adentram esses perímetros. A própria padronização das velocidades 
máximas, embora iniciada em 2014, foi executada principalmente no segundo se-
mestre de 2015 – cerca de 93% da extensão total que recebeu a padronização de 
velocidades aconteceu nos seis últimos meses de 2015, de acordo com cálculos 
estimados no QGIS tendo como base a data de entrada em vigor da medida.
 Na base de dados, a marcação das velocidades máximas permitidas seguiu a 
mesma lógica da infraestrutura cicloviária, considerando os anos cuja maioria dos 
dias estava com determinada velocidade máxima permitida. Isso significa que a 
redução passaria a fazer efeito, portanto, principalmente a partir de 2016. Conforme 
comentado, a inclusão de uma variável relacionada às mudanças de velocidades 
máximas nos trechos analisados, embora retirada no modelo final devido à possível 
multicolinearidade, não havia registrado significância estatística quando testada no 
modelo junto com as demais variáveis. Deve-se registrar que pelo menos duas das 
vias arteriais presentes no estudo no grupo de tratamento17, antes de passarem 
pela padronização para 50 km/h na virada de 2014 para 2015, já tinham tido sua 
velocidade máxima reduzida de 70 km/h para 60 km/h em 2011.
 O que pode ajudar a explicar a grande variação a partir de 2015 é o aumento 
da fiscalização eletrônica na cidade. De acordo com o histórico acessado via Lei de 
Acesso à Informação, houve pouca variação no número de equipamentos atuantes 
na cidade entre 2011 e 201418. Se em 2014 a cidade contava com 573 equipamen-
tos de fiscalização eletrônica, o número subiu para 806 em 2015, um aumento de 
40%. O total subiria ainda mais, para 857 em 2016 e 893 em 2017, número que 
permaneceu o mesmo até 2019.

17 São elas a av. Paulista e a av. Engenheiro Caetano Álvares, com extensões aproximadas de 2,8 km e 6,2 km, 
 respectivamente, ou 30% da extensão total dos trechos do grupo de tratamento.
18 O total de lombadas eletrônicas e radares fixos e móveis ficou em 590 (2011) e 593 (2012 e 2013).
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 A combinação do aumento da fiscalização com a redução de velocidades fez 
com que o ano de 2015 fechasse com 5,1 milhões de autuações aplicadas por ex-
cesso de velocidade, contra 3,1 milhões no ano anterior – um aumento de 65%, se-
gundo dados baixados do site Painel Mobilidade Segura, da prefeitura, que os man-
tinha, e reportagens da época. O impacto na população foi tão forte que cunhou-se 
o termo “indústria da multa”, amplamente utilizado pela imprensa a partir dali e que 
se tornaria um dos temas centrais nos debates durante as eleições para prefeito de 
2016.
 O papel da fiscalização aparece reforçado em um estudo realizado pelo Centro 
de Estudos em Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas – 
CEPESP/FGV, que usou o método Diferença em Diferenças para analisar o impacto 
da redução de velocidades máximas em cerca de 900 km de vias da cidade entre 
os anos 2014 e 2015. A pesquisa chega a três conclusões bastante interessantes. 
Primeiro, a redução de velocidades pareceu corresponder a uma redução de cer-
ca de 12% no número total de ocorrências, embora não tenha registrado efeito 
estatisticamente significante no número de fatalidades. O valor está relacionado 
principalmente às vias arteriais e expressas e, para esse resultado, são considera-
dos trechos com e sem a existência de fiscalização eletrônica. Segundo, quando a 
redução de velocidades aconteceu em vias com alto número de ocorrências e onde 
já havia a presença de radares, a redução foi de cerca de 15% no número total 
de ocorrências, também não registrando efeito significante no número de mortes. 
Terceiro, em vias com pouca incidência de ocorrências de trânsito com vítimas e/ou 
sem a existência prévia de radares, a redução de velocidades não registrou impac-
to, sendo que apenas a instalação da fiscalização eletrônica (independentemente 
de haver redução ou não nas velocidades) se mostrou eficaz em reduzir as ocorrên-
cias (LYCIA; BIDERMAN, 2019).
 No presente estudo, não foi possível incluir a implantação dos equipamentos 
de fiscalização eletrônica como variável nos modelos, pois a sistematização dos 
dados sobre a localização e o ano de implantação dos radares requer um esforço 
específico de construção da base de dados (mais sobre isso no Anexo 1 – Fontes 
dos dados).
 O que se observa no período considerado, referente à primeira Década de Ação 
pela Segurança Viária da ONU, é talvez um vislumbre de que a segurança viária não 
é composta de uma única medida isolada, mas de várias diferentes políticas que se 
sobrepõem e, consequentemente, se complementam. Quando medidas como o 
endurecimento da Lei Seca, o aumento da fiscalização e a redução das velocidades 
máximas passam a vigorar, impactam o cotidiano das pessoas e começam a ser 
amplamente discutidas pelos veículos de comunicação de massa. Cria-se, ou no 
mínimo fomenta-se, uma cultura – ou, mais especificamente, uma contracultura – 
de acalmamento de tráfego na sociedade.
 A implantação da infraestrutura cicloviária certamente faz parte desse contexto 
e entra como um dos elementos de combate à violência do trânsito. Ainda que 
a análise pelo método Diferença em Diferenças para as vias arteriais não tenha 
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registrado impactos com significância estatística – ou seja, não se pode atribuir a 
elas melhora ou piora na segurança viária global –, a implantação de novos 400 km 
de ciclovias e ciclofaixas em três anos significou algo inédito para a cidade e foi 
acompanhada de um aumento expressivo no número de ciclistas nas ruas. Tudo 
isso aconteceu em um momento em que a violência no trânsito diminuía.
 Os estudos que buscaram mensurar o impacto da implantação de infraestrutura 
cicloviária na segurança viária como um todo por meio de grupos de tratamento e 
de controle não citam se as respectivas cidades analisadas passaram por forte que-
da no número de ocorrências com vítimas, como registrado na capital paulista, ou 
mesmo se passaram por outras políticas de acalmamento de tráfego. Entretanto, 
Marshall e Ferenchak (2019) argumentam que cidades com alta participação das 
viagens em bicicleta são mais seguras. Os autores analisaram dados de 13 anos 
referentes a 12 grandes cidades dos Estados Unidos e concluíram que o que faz 
diferença não é o efeito safety-in-numbers, segundo o qual o risco para ciclistas de 
sofrer um atropelamento cai conforme o número de pessoas pedalando nas ruas 
aumenta, mas a própria existência da infraestrutura cicloviária.

    O que faz de cidades com alta participação de viagens realizadas 
    em bicicleta tão mais seguras do que suas congêneres? Nossos 
    resultados sugerem que mais ciclistas nas ruas não é um fator 
    tão importante quanto a infraestrutura construída para circularem 
    Mais especificamente, os resultados sugerem que melhorar a in- 
    fraestrutura para bicicletas com instalações mais protegidas/sepa- 
    radas está significativamente associado a menos fatalidades e 
    melhores resultados de segurança viária para todas as pessoas 
    usuárias das vias (MARSHALL; FERENCHAK, 2019).

 São Paulo passou por um momento de forte implantação de infraestrutura ciclo-
viária, e é preciso registrar como as viagens de bicicleta mudaram dentro da cidade 
nos anos recentes, em especial no que se refere à amostragem de vias arteriais 
consideradas neste estudo. Sobre esse tema, a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano fez uma análise com base nas duas últimas pesquisas Origem 
Destino. Em 2007, as viagens em bicicleta representavam 0,6% do total de viagens 
da cidade. Subiram para 0,8% em 2017. Porém, esse crescimento se deu de for-
ma desigual. Se em 2007 cerca de 21% das viagens em bicicleta aconteciam nas 
regiões Centro, Oeste e Sul 119, essa proporção mais do que dobrou, para 43,5%, 
em 2017 (ROSSETTO; MAEDA, 2020). Trata-se de uma mudança significativa, uma 
vez que essas três regiões concentram dois terços da amostragem de vias de tra-
tamento e controle utilizada nesta pesquisa.

19 As regiões agregam as seguintes subprefeituras: Centro (Sé); Oeste (Pinheiros, Lapa, Butantã); e Sul 1 (Vila 
 Mariana, Ipiranga, Jabaquara).
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6. Considerações finais
O presente estudo teve como objetivo fazer uma primeira análise de impacto da 
implantação de infraestrutura cicloviária em vias arteriais da cidade de São Pau-
lo no que se refere à segurança viária. A exemplo de experiências internacionais 
anteriores, seguiu o caminho de agrupar os trechos a ser analisados em grupos 
de tratamento e de controle, criados a partir de uma seleção de vias arteriais que 
não houvessem passado por outras intervenções significativas no viário que não 
a implantação das estruturas cicloviárias. O estudo buscou fazer isso em um con-
texto latino-americano, onde parece haver pouca produção avaliando os efeitos de 
ciclovias e ciclofaixas na segurança viária em geral, e tendo como objeto de análise 
a cidade mais populosa das Américas. Para tanto, utilizou o método Diferença em 
Diferenças (DD).
 O grupo de tratamento estava composto de 31,2 km de vias arteriais que pas-
saram pela implantação de ciclovias e ciclofaixas entre os anos de 2014 e 2016. Do 
grupo de controle fizeram parte 31 km de vias arteriais. Todas as vias de ambos os 
grupos eram bidirecionais, possuíam canteiro central e contavam com a presença 
de elementos de fiscalização eletrônica no momento da intervenção. Sempre que 
possível, também possuíam dados de contagens de veículos. Com exceção de um 
dos trechos do grupo de controle, todos os demais passaram por redução da velo-
cidade máxima permitida de 60 km/h para 50 km/h entre os anos 2014 e 2015.
 Os resultados não apontaram impacto estatisticamente significante com rela-
ção à segurança viária que pudesse ser atribuído especificamente à implantação 
de ciclovias ou ciclofaixas, ainda que se ressalte a importância de tais estruturas 
para a proteção de ciclistas e como elemento geral de acalmamento de tráfego. 
A relevância das variáveis referentes aos anos, incluídas para controlar impactos 
temporais que não são explicados por outras variáveis, indica que um efeito global 
de redução de ocorrências de trânsito com vítimas e de vítimas mortas ou feridas 
no trânsito estava ocorrendo na cidade, impactando tanto o grupo de tratamento 
quanto o de controle. As vias arteriais que receberam ciclovias e ciclofaixas tiveram, 
sim, melhora na segurança viária, mas essa melhora se deu não apenas nelas, mas 
também, e de igual forma, nas demais vias arteriais da cidade. Quando avaliados 
os efeitos fixos observáveis, vias com corredores e faixas de ônibus apresentaram 
médias mais altas estatisticamente significantes tanto para as ocorrências quanto 
para as vítimas de trânsito. Já a quantidade de pontos com semáforo resultou em 
médias mais altas estatisticamente significantes para as ocorrências e para as víti-
mas feridas, enquanto a quantidade de pontos de entrada e saída nas vias apresen-
tou médias mais altas estatisticamente significantes para as vítimas mortas.
 A escolha dos trechos de tratamento e controle buscou seguir recomendações 
de estudos anteriores sobre características das vias que poderiam ter influência sig-
nificativa sobre a segurança viária. O rigor na escolha, embora importante para um 
estudo inicial, talvez tenha se mostrado excessivo ao buscar selecionar quase que 
somente vias com dados existentes de contagens de veículos. A opção se justifica, 
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pois, houvesse o resultado do método DD apresentado impacto estatisticamente 
significante, tais dados poderiam ajudar na busca de explicações. Entretanto, trata-
-se de um filtro que limita bastante as escolhas e mesmo as concentra em algumas 
regiões da cidade. Estudos que busquem analisar vias coletoras ou mesmo outras 
vias arteriais não terão esse dado disponível. Uma vez que o método DD faz uma 
comparação por meio das médias, o importante é que os grupos tratamento e 
controle sejam compostos de segmentos viários que na média apresentem ca-
racterísticas semelhantes, possibilitando que futuras pesquisas sejam ampliadas 
para se ter uma avaliação mais completa referente ao impacto da implantação das 
estruturas cicloviárias na segurança viária.
 Finalmente, uma pergunta que deve ser feita é se os resultados deste estudo 
são generalizáveis para as demais vias arteriais da cidade que passaram pela im-
plantação de infraestrutura cicloviária entre os anos de 2014 e 2016, ou mesmo 
para as demais vias arteriais da cidade. A grande maioria das arteriais que rece-
beram ciclovias e ciclofaixas e que não teriam passado por outras intervenções 
significativas no viário (cerca de 86%20) é constituída da mesma tipologia de via, bi-
direcional com canteiro central, e apresenta a mesma tipologia cicloviária observada 
nos trechos selecionados como tratamento para esta pesquisa – a saber, ciclovias 
no canteiro central e ciclofaixas ao lado esquerdo ou direito do leito carroçável.
 Embora esse seja um bom argumento a favor de considerar os resultados ge-
neralizáveis, é preciso lembrar que o objetivo deste estudo foi realizar uma análise 
inicial de impacto. Portanto, não é recomendável a generalização dos resultados 
antes de confirmá-los por meio de um estudo mais abrangente, em especial que 
considere nos modelos os momentos de implantação de fiscalização eletrônica em 
cada trecho. Sugere-se também considerar infraestruturas cicloviárias espalhadas 
por porções maiores de territórios da cidade e mesmo contemplar vias coletoras 
para uma análise mais global. Esta pesquisa estabeleceu uma metodologia capaz 
de ser ampliada para o restante da cidade e que pode ser utilizada para tal fim.
 A limitação de dados sempre estará presente em qualquer estudo, mas, para 
cumprir o objetivo de reduzir pela metade, e eventualmente zerar, as mortes no 
trânsito, é preciso aprimorar o monitoramento de alguns dados essenciais. As in-
formações de latitude e longitude das ocorrências de trânsito com vítimas, por 
exemplo, devem ser revisadas para que tenham maior precisão. Demais estudos 
de impacto também se beneficiariam de um levantamento histórico sistematizado 
de intervenções viárias de relevância nas vias principais da cidade, da implantação 
dos equipamentos de fiscalização eletrônica e mesmo das vias que passaram por 
alterações nas velocidades máximas, algo que ainda requer grande esforço manual 
para ser realizado.

20 As extensões têm como base levantamento realizado no QGIS. A observação de que as vias não passaram 
 por intervenções viárias significativas tem como base o levantamento realizado pelo histórico do Google 
 Street View.
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Anexo 1 – Fontes dos dados
Os dados relacionados às ocorrências de trânsito com vítimas provêm do Sistema 
de Acidentes de Trânsito (SAT), mantido pela Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET). O SAT-CET não distingue a gravidade das ocorrências, registrando apenas 
vítimas mortas ou vítimas feridas. 
 A seleção das ocorrências foi realizada a partir de um pareamento entre os códi-
gos/cadastros de logradouro presentes nas bases do SAT-CET e na de Classificação 
Viária da CET, disponível no GeoSampa. Após consulta à CET sobre como melhor 
interpretar a base, ocorrências cujo número da via aparece marcado como 0 (zero) 
são as que não possuem tal informação no boletim de ocorrência que as registrou 
e tiveram de ser desconsideradas como um todo. Uma vez que nem sempre o ge-
orreferenciamento da base da CET é confiável, em especial para anos anteriores a 
2013, a seleção das ocorrências se deu a partir da observação da altura do número 
constante na base e de uma checagem desse numeral nas vias, por meio de nave-
gação no Google Street View.
 A localidade das faixas e corredores de ônibus, a quantidade de semáforos e a 
quantidade de pontos de entrada e saída da via têm como fonte os arquivos sha-
pefile de Transporte, disponibilizados pela plataforma municipal de dados abertos 
GeoSampa. 
 Dados de contagem de veículos têm como fonte os dados abertos solicitados 
via Lei de Acesso à Informação referentes aos relatórios de Desempenho do Siste-
ma Viário – Volumes e Velocidades, mantidos pela CET. 
 A presença de radares eletrônicos de fiscalização se refere aos anos 2014 a 
2017 e teve como fonte um backup dos dados da plataforma Painel Mobilidade Se-
gura, desativada ao final de 2020 para a criação do Observatório Mobilidade Segura, 
que por sua vez retirou os dados de georreferenciamento dos equipamentos. Infor-
mações referentes aos anos 2008 a 2014 estão disponíveis somente em forma de 
planilha, sem dados de georreferenciamento, exigindo verificação e georreferencia-
mento manual. 

Anexo 2 – Tendências gerais observadas
Os gráficos 8 a 23, a seguir, trazem os valores médios de ocorrências com víti-
mas, vítimas em ocorrências, vítimas feridas e vítimas mortas para os grupos de 
tratamento e controle, sendo acompanhados de uma faixa cinza que delimita seus 
respectivos intervalos de confiança de 95% em torno da média. Observa-se que, 
na média, as tendências eram estatisticamente similares nos períodos pré- e pós-
-intervenção.
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Gráficos 8, 9, 10 e 11 • Visão geral para os grupos de tratamento e 
de controle, contendo as médias de ocorrências com vítimas, víti-
mas em ocorrências, vítimas feridas e vítimas mortas entre os anos 
2011 e 2019 – Amostragem com todas as ocorrências com vítimas

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 12, 13, 14 e 15 • Visão geral para os grupos de tratamen-
to e de controle, contendo as médias de atropelamentos, vítimas 
em atropelamentos, vítimas feridas e vítimas mortas entre os anos 
2011 e 2019 – Amostragem de atropelamentos de pedestres

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 16, 17, 18 e 19 • Visão geral para os grupos de tratamen-
to e de controle, contendo as médias de ocorrências com ciclistas, 
vítimas ciclistas em ocorrências, vítimas feridas e vítimas mortas 
entre os anos 2011 e 2019 – Amostragem de ocorrências com víti-
mas ciclistas

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 20, 21, 22 e 23 • Visão geral para os grupos de tratamento 
e de controle, contendo as médias de ocorrências entre veículos 
motorizados, vítimas em ocorrências entre veículos motorizados, 
vítimas feridas e vítimas mortas entre os anos 2011 e 2019 – Amos-
tragem de ocorrências entre veículos motorizados

 Os gráficos 24 a 39, a seguir, mostram as diferenças dos valores médios para 
os grupos de tratamento e controle ao longo dos anos para as amostragens de 
ocorrências com vítimas, vítimas em ocorrências, vítimas feridas e vítimas mortas. 
Se o ponto no gráfico de ocorrências aparece a -10 no eixo y para determinado ano 
(eixo x), a leitura é que o grupo tratamento possuía, naquele momento, em média 
-10 ocorrências do que o grupo controle. As barras que aparecem junto a cada 
ponto referem-se aos seus respectivos erros-padrão. Observa-se, em geral, um 
alinhamento entre os dois grupos a partir de 2016, como visto nos gráficos 8 a 23.

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 24, 25, 26 e 27 • Diferenças no tempo nos valores médios 
de ocorrências com vítimas, vítimas em ocorrências, vítimas feri-
das e vítimas mortas para os grupos de tratamento e de controle 
– Amostragem com todas as ocorrências com vítimas

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 28, 29, 30 e 31 • Diferenças no tempo nos valores médios 
de ocorrências com vítimas, vítimas em ocorrências, vítimas feri-
das e vítimas mortas para os grupos de tratamento e de controle 
– Amostragem somente com atropelamentos de pedestres

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 32, 33, 34 e 35 • Diferenças no tempo nos valores médios 
de ocorrências com vítimas, vítimas em ocorrências, vítimas feri-
das e vítimas mortas para os grupos de tratamento e de controle 
– Amostragem somente com ocorrências com vítimas ciclistas

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Gráficos 36, 37, 38 e 39 • Diferenças no tempo nos valores médios 
de ocorrências com vítimas, vítimas em ocorrências, vítimas feri-
das e vítimas mortas para os grupos de tratamento e de controle – 
Amostragem somente com ocorrências entre veículos motorizados

Anexo 3 – Resultados das regressões
As tabelas 6 a 9, a seguir, apresentam os resultados das regressões do método 
DD com erros robustos clusterizados em nível de trecho, com controles de efeitos 
fixos de ano não explicáveis pelas outras variáveis e efeitos fixos observáveis da via 
e constantes no tempo – número de faixas predominante no trecho, presença de 
corredor de ônibus, presença de faixa de ônibus, quantidade de pontos de entrada 
e saída do trecho e pontos com semáforos. A discussão sobre os resultados pode 
ser vista na seção 6. Discussão.

Fonte: Elaboração própria (2021).
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19,087

-11,200

-0,313

5,877

-3,198

-8,235

-11,026

-24,519

-40,665

-44,532

-41,101

-42,465

-3,766

23,560

18,116

0,247

2,172

21,911

8,204

6,744

8,150

3,219

3,087

4,014

5,098

8,180

8,523

8,065

8,316

5,562

9,880

8,009

0,259

1,019

estimate std.error

1,47e-31 / 0,556 / 0,525
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Tabela 6 • Resultados do método DD para a amostragem com todas 
as ocorrências com vítimas

Fonte: Elaboração própria (2021).*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05.

(Intercept) (a)

tratamento (λ)

após (g)

tratamento:após (d)

factor(ano)2012

factor(ano)2013

factor(ano)2014

factor(ano)2015

factor(ano)2016

factor(ano)2017

factor(ano)2018

factor(ano)2019

num_faixas_predom

onibus_corredor

onibus_faixa

pontos_entrada_saida

pontos_semaforos

F-Stat / R² / R² ajust.

total_ocorrências

*

***

***

***

***

***

*

*

*

feridas mortas total_vítimas

9,618

-8,846

0,039

4,701

-1,836

-5,725

-5,488

-18,053

-32,285

-35,232

-32,994

-33,446

-1,876

20,915

15,077

0,217

1,793

19,427

6,834

5,528

6,920

2,531

2,395

2,972

3,946

6,730

6,984

6,501

6,693

4,766

8,865

7,032

0,226

0,877

estimate std.error

6,85e-31 / 0,550 / 0,518

17,539

-10,939

-0,395

5,855

-3,492

-7,862

-11,279

-23,872

-39,598

-43,309

-40,097

-41,314

-3,238

22,262

16,949

0,234

2,136

21,178

7,871

6,408

7,855

3,079

2,864

3,824

4,785

7,827

8,188

7,714

7,879

5,323

9,677

7,725

0,254

0,994

estimate std.error

7,76e-32 / 0,559 / 0,527

1,549

-0,261

0,083

0,022

0,294

-0,373

0,254

-0,647

-1,067

-1,224

-1,004

-1,151

-0,528

1,298

1,166

0,013

0,036

1,117

0,475

0,660

0,460

0,489

0,561

0,521

0,637

0,755

0,742

0,765

0,787

0,310

0,283

0,362

0,006

0,038

estimate std.error

2,34e-06 / 0,214 / 0,159

**

**

***

***

***

***

***

*

*

*

***

**

*

**

**

***

***

***

***

***

*

*

*
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Tabela 7 • Resultados do método DD para a amostragem somente 
com atropelamentos de pedestres

Fonte: Elaboração própria (2021).*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05.

(Intercept) (a)

tratamento (λ)

após (g)

tratamento:após (d)

factor(ano)2012

factor(ano)2013

factor(ano)2014

factor(ano)2015

factor(ano)2016

factor(ano)2017

factor(ano)2018

factor(ano)2019

num_faixas_predom

onibus_corredor

onibus_faixa

pontos_entrada_saida

pontos_semaforos

F-Stat / R² / R² ajust.

atropelamento_pedestres

**

***

***

***

***

**

feridas mortas total_vítimas

4,374

-0,926

1,105

0,387

-0,114

-1,447

-0,894

-5,240

-10,563

-11,605

-10,718

-11,587

-1,014

9,378

5,650

0,020

0,534

8,418

2,637

2,442

2,433

1,510

1,361

1,447

1,758

3,138

3,149

2,887

3,069

2,138

3,000

3,041

0,081

0,335

estimate std.error

1,40e-20 / 0,436 / 0,397

4,434

-1,196

0,545

0,521

-0,599

-1,006

-1,901

-5,985

-10,794

-12,098

-11,141

-11,749

-0,964

9,703

5,846

0,023

0,582

9,081

2,819

2,725

2,642

1,680

1,492

1,808

1,968

3,296

3,336

3,064

3,118

2,233

3,251

3,264

0,089

0,371

estimate std.error

1,87e-19 / 0,422 / 0,381

1,057

-0,239

0,112

0,196

0,257

-0,299

0,217

-0,244

-0,836

-0,890

-0,818

-0,780

-0,401

1,089

0,865

0,005

0,032

0,797

0,323

0,499

0,318

0,286

0,297

0,328

0,401

0,525

0,535

0,567

0,561

0,244

0,213

0,282

0,005

0,029

estimate std.error

3,30e-06 / 0,211 / 0,155

5,491

-1,435

0,657

0,717

-0,342

-1,305

-1,684

-6,229

-11,630

-12,988

-11,959

-12,529

-1,365

10,792

6,711

0,028

0,614

9,755

3,084

2,905

2,868

1,786

1,577

1,823

2,165

3,564

3,538

3,273

3,381

2,447

3,422

3,488

0,094

0,391

estimate std.error

1,08e-19 / 0,425 / 0,385

**

**

***

***

***

** ***

**

***

**

***

***

***

**
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Fonte: Elaboração própria (2021).

*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05. Observação: o modelo para vítimas mortas 
não atingiu grau de significância estatística (Estatística F > 0.05), portanto os resul-
tados não são mostrados na tabela.

(Intercept) (a)

tratamento (λ)

após (g)

tratamento:após (d)

factor(ano)2012

factor(ano)2013

factor(ano)2014

factor(ano)2015

factor(ano)2016

factor(ano)2017

factor(ano)2018

factor(ano)2019

num_faixas_predom

onibus_corredor

onibus_faixa

pontos_entrada_saida

pontos_semaforos

F-Stat / R² / R² ajust.

ocorrências_vit_ciclistas

*

*

feridas total_vítimas

-0,559

-0,028

-0,070

0,262

-0,452

-0,712

-0,127

-0,698

-0,807

-0,816

-0,787

-0,746

0,136

0,290

0,347

0,006

0,108

0,926

0,385

0,432

0,419

0,295

0,395

0,444

0,432

0,430

0,478

0,390

0,513

0,265

0,336

0,287

0,009

0,045

estimate std.error

6,43e-08 / 0,245 / 0,191

-0,300

-0,126

0,186

0,446

-0,379

-0,712

-0,054

-0,691

-1,092

-1,127

-1,098

-1,057

0,085

0,197

0,257

0,003

0,115

0,862

0,372

0,522

0,404

0,328

0,379

0,431

0,390

0,499

0,591

0,490

0,606

0,246

0,349

0,290

0,009

0,045

estimate std.error

1,21e-07 / 0,240 / 0,186

-0,443

-0,078

0,157

0,365

-0,379

-0,749

-0,055

-0,702

-1,105

-1,097

-1,069

-1,028

0,117

0,244

0,333

0,004

0,118

0,907

0,393

0,536

0,428

0,319

0,405

0,452

0,434

0,514

0,599

0,506

0,616

0,259

0,360

0,304

0,010

0,048

estimate std.error

7,37e-08 / 0,244 / 0,190

*

*

*

*

*

*

Tabela 8 • Resultados do método DD para a amostragem somente 
com ocorrências com vítimas ciclistas



Tabela 9 • Resultados do método DD para a amostragem com ocor-
rências entre veículos motorizados
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Fonte: Elaboração própria (2021).*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05.

(Intercept) (a)

tratamento (λ)

após (g)

tratamento:após (d)

factor(ano)2012

factor(ano)2013

factor(ano)2014

factor(ano)2015

factor(ano)2016

factor(ano)2017

factor(ano)2018

factor(ano)2019

num_faixas_predom

onibus_corredor

onibus_faixa

pontos_entrada_saida

pontos_semaforos

F-Stat / R² / R² ajust.

veículos_motorizados

*

**

***

***

***

***

**

*

*

feridas mortas total_vítimas

5,803

-7,892

-0,995

4,052

-1,270

-3,567

-4,467

-12,115

-20,915

-22,811

-21,489

-21,113

-0,998

11,247

9,080

0,191

1,150

11,122

4,605

3,591

4,862

1,790

1,619

2,342

2,512

3,958

4,230

4,098

3,852

2,775

6,626

4,132

0,150

0,537

estimate std.error

2,31e-30 / 0,544 / 0,512

13,404

-9,617

-1,126

4,888

-2,514

-6,144

-9,324

-17,197

-27,711

-30,084

-27,857

-28,508

-2,359

12,363

10,846

0,207

1,439

12,347

5,369

4,224

5,581

2,455

2,203

3,041

3,243

5,099

5,472

5,352

5,097

3,197

7,104

4,565

0,168

0,608

estimate std.error

2,00e-32 / 0,564 / 0,533

0,635

-0,071

0,000

-0,093

0,037

-0,037

0,037

-0,391

-0,218

-0,363

-0,215

-0,400

-0,159

0,162

0,226

0,008

0,001

0,542

0,205

0,288

0,247

0,279

0,329

0,290

0,304

0,309

0,346

0,376

0,347

0,109

0,117

0,117

0,003

0,011

estimate std.error

0,023 / 0,118 / 0,055

14,039

-9,687

-1,127

4,795

-2,477

-6,181

-9,287

-17,588

-27,930

-30,447

-28,073

-28,908

-2,518

12,524

11,072

0,215

1,440

12,358

5,458

4,301

5,687

2,495

2,311

3,168

3,329

5,131

5,565

5,390

5,211

3,220

7,111

4,593

0,168

0,611

estimate std.error

2,62e-32 / 0,563 / 0,532

**

**

**

**

***

***

***

*

*

**

**

**

***

**

***

***

***

*

*
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Apresentação
O artigo analisou como as cidades do Rio de Janeiro e de São 
Paulo responderam às transformações proporcionadas pela 
ampliação da bicicleta em suas políticas públicas de trans-
porte ao longo da década de 2010. Os preparativos para os 
megaeventos (Copa e Olímpiadas), no Rio, e a mobilização 
de uma agenda política de mobilidade vinculada à noção de 
direito à cidade, em São Paulo, foram essenciais para impul-
sionar avanços na provisão de infraestrutura para circulação 
de bicicletas. Por outro lado, desafiaram a hegemonia cultural 
do transporte motorizado estabelecido desde meados do sé-
culo 20, remodelando e tensionando as relações simbólicas 
de uso, apropriação e disputa do espaço viário urbano entre 
motoristas e ciclistas. 
 Considerando os respectivos contextos urbanos e políti-
cos, a pesquisa recorreu ao acervo de dois grandes jornais 
brasileiros – O Globo e Folha de S. Paulo – para identificar 
os episódios e as circunstâncias através dos quais a bicicleta 
teve maior ou menor aceitação e, assim, elaborar um balanço 
sobre os avanços obtidos entre 2010 e 2019. A escolha por 
esses periódicos se explica pelo papel estratégico que exerce-
ram em pautar a opinião pública carioca e paulistana durante o 
período estudado e, consequentemente, em influenciar a or-
dem política na qual a pauta da mobilidade por bicicleta ainda 
busca progredir nos dias de hoje em nível nacional.
 Os resultados expuseram a análise das narrativas constru-
ídas e disseminadas por O Globo e Folha de S. Paulo por meio 
de três dimensões temáticas: bicicleta como agenda política; 
bicicleta como fator de risco e segurança; bicicleta como esti-
lo de vida. Mediante narrativas polissêmicas (favoráveis, des-
favoráveis, contraditórias etc.), foi possível observar uma tra-
jetória otimista no modo como esses jornais colaboraram para 
pautar uma opinião pública mais amigável à bicicleta. Uma das 
conclusões, no entanto, foi a reflexão sobre em que medida a 
bicicleta tem sido aceita ou, na verdade, tolerada nos espaços 
urbanos do Rio e de São Paulo.
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1. Introdução
Ao longo da década de 2010, Rio de Janeiro e São Paulo – duas importan-
tes cidades brasileiras – presenciaram um aumento da importância da bicicleta 
em suas políticas públicas de transporte. A influência da circulação global de 
ideias vinculadas à noção de sustentabilidade e a pressão de grupos sociais 
organizados, como os cicloativistas, catalisaram um processo de inflexão no 
qual passou-se a atribuir papel estratégico à bicicleta na solução de problemas 
urbanos crônicos de mobilidade e no oferecimento de alternativas mais amplas 
de locomoção. 
 Além disso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587, de 
2012), as Jornadas de Junho de 2013 e a promulgação da Nova Agenda Urbana 
da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, foram marcos importan-
tes para inspirar um contexto institucional de políticas de transporte mais em-
pático a quem pedala. Exportadas mundo afora pelo modelo de desenvolvimen-
to urbano de cidades nórdicas como Copenhague, na Dinamarca (GEHL, 2010; 
SIM, 2019), práticas de New Urbanism (FAINSTEIN, 2000), que preconizam o 
redesenho urbano para a escala humana, influenciaram igualmente ações de 
maior compartilhamento do espaço viário entre pedestres, ciclistas e automó-
veis como valor social a ser cultivado.
 Para o caso do Rio de Janeiro, a atenção mundial recebida em função dos 
megaeventos (Copa do Mundo 2014 e Olimpíada de 2016) foi um elemento ca-
talisador de transformações urbanas, levando a prefeitura carioca a incorporar 
a política cicloviária a um pacote de obras vultosas. Para o caso de São Paulo, 
a robusta urbanização carrocêntrica do início do século XX passou a ser ques-
tionada mediante uma retomada popular de espaços públicos nas áreas mais 
nobres ou centrais a partir da provisão de infraestrutura cicloviária, ações de se-
gurança no trânsito e programas de abertura de ruas para pedestres (CALLIARI, 
2016; LABMOB, 2019).
 Em que pesem esses avanços, a agenda política da bicicleta continua sen-
do desafiada pela hegemonia cultural do uso do transporte motorizado (DU-
PUY, 1995; DA MATTA, 2010), que ainda lidera as disputas e relações de uso, 
apropriação e domínio do espaço viário urbano (HARVEY, 2006; ROLNIK; KLIN-
TOWITZ, 2011). Esse problema demonstra como a inflexão dos padrões de 
mobilidade depende não apenas de políticas públicas (isto é, de provisão de 
infraestrutura ou elaboração de leis para a bicicleta), mas de uma ordem políti-
ca, em geral, que engloba a maneira como a dimensão cultural das cidades é 
moldada. 
 Diante dessa arena, o presente artigo justifica ser necessário um trabalho 
adicional de convencimento sobre os benefícios da bicicleta para que as pró-
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prias políticas públicas para bicicletas tenham maior adesão coletiva. Para tal, 
com base em Mont’Alverne (2017), a pesquisa considerou os jornais veículos 
de comunicação estratégicos para intermediar esse convencimento social. Pelo 
poder tanto de pautar a opinião pública quanto, consequentemente, de influen-
ciar essa ordem política na qual a pauta da mobilidade por bicicleta ainda busca 
progredir.
 Nesse sentido, o artigo buscou compreender como se deu a aceitação po-
lítica da bicicleta no Rio e em São Paulo ao longo da década a partir da maneira 
como dois grandes jornais brasileiros – O Globo e Folha de S.Paulo – constru-
íram e disseminaram narrativas sobre esse meio de transporte em cada uma 
das cidades, respectivamente. A hipótese de pesquisa foi que esses periódicos 
desempenharam um papel crucial para pautar a legitimação e a aceitação social 
da bicicleta como agenda política haja vista o seu poder simbólico, nos termos 
de Bourdieu (1989), em conseguir influenciar uma interpretação social do co-
tidiano. Isto é, o seu poder simbólico em conseguir moldar a ordem política e, 
subsequentemente, a dimensão cultural das cidades.
 Empregou-se o conceito teórico de “produção do espaço” (HARVEY, 2006) 
para identificar como essas narrativas incentivaram e representaram relações 
de uso, apropriação e domínio do espaço entre ciclistas e não ciclistas e seus 
intermediadores. A estratégia de trabalhar com Rio de Janeiro e São Paulo se 
deve à posição que ocupam na hierarquia urbana e, por conseguinte, à capa-
cidade que têm de influenciar outras cidades no contexto nacional a partir das 
mudanças políticas que promovem em seus espaços urbanos. Além disso, por 
se tratar de dois perfis diferentes de estrutura urbana (metrópole litorânea e 
metrópole do interior, respectivamente [VILLAÇA, 1998]), há entre elas particu-
laridades capazes de aprofundar uma compreensão mais abrangente sobre a 
dimensão simbólica da mobilidade por bicicleta no país.
 O artigo divide-se em quatro seções. Na primeira seção, é apresentada a 
metodologia de pesquisa. Na segunda, caracteriza-se o contexto de introdução 
da bicicleta no espaço urbano do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na terceira, é 
feito um panorama descritivo dos dados e são analisadas as principais narrati-
vas jornalísticas. Nas conclusões, reflete-se sobre a aceitação da bicicleta com 
base nas evidências apresentadas.

2. Metodologia 
Esta é uma pesquisa qualitativa exploratória feita a partir de uma análise de 
trajetória. A investigação do tipo exploratória, “que não deve ser confundida 
com leitura exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento 
acumulado e sistematizado” (VERGARA, 2011, p. 42). Já a análise de trajetória 
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configura um desenho de pesquisa no qual é feito um monitoramento crítico 
dos eventos estudados ao longo de uma determinada cronologia (neste caso, 
2010-2019). Tomou-se como unidade de análise matérias jornalísticas enquanto 
dados documentais.

2.1. Referencial teórico: produção do espaço
A lente de análise foi explorar e avaliar a expansão da mobilidade por bicicleta 
nas cidades do Rio e de São Paulo enquanto produto da relação entre socieda-
de e espaço. Para isso, a investigação teve como ponto de partida o conceito 
de “produção do espaço” trabalhado por teóricos urbanos como David Harvey 
(2006) e Henri Lefebvre (1991). A estratégia foi compreender como o espaço 
para a locomoção por bicicleta tem sido produzido mediante a implementação 
de infraestrutura tangível (ciclovias, ciclorrotas, bicicletas compartilhadas etc.) 
e como ela implica relações sociais de acessibilidade, distanciamento, apropria-
ção, uso, domínio e controle a partir da disseminação de valores e represen-
tações – isto é, a partir de como essas infraestruturas são significadas social-
mente. 
 Esse processo não ocorre em um contexto neutro ou esvaziado, mas reper-
cute sobre uma ordem urbana previamente estabelecida. Ribeiro (2018), com 
base no trabalho seminal de Pierre Bourdieu (1989; 1997), explica que a ordem 
urbana é uma expressão que escrutina como a sociedade se retraduz material, 
institucional e simbolicamente no espaço urbano e vice-versa.
 Em face de uma ordem urbana dominante pautada pela reprodução de es-
paços orientados pelos interesses do transporte motorizado nos últimos cem 
anos, assume-se aqui que as representações e narrativas que se criam e se 
disseminam sobre a mobilidade urbana por bicicleta ocorrem em um campo de 
disputas. O triunfo ou a derrocada das narrativas mais amigáveis sobre a bici-
cleta dependerá da posição (dominante ou mais influente) dos agentes sociais 
por trás desses enunciados. 
 Entende-se por representações e narrativas dominantes as percepções 
de espaços vividos, percebidos e imaginados difundidas por agentes sociais 
(ou classes) situados em posição prestigiosa e/ou superior numa estrutura e 
numa hierarquia socioespaciais (HARVEY, 2006). Trata-se dos agentes sociais 
que acumulam a quantidade de capitais (econômico, cultural, social, político e 
simbólico) excedentes e com peso para orientar a construção e a interpretação 
social da realidade, o que Bourdieu (1989) chama de poder simbólico.
 Esta pesquisa atribuiu aos jornais a condição de agentes sociais influentes 
dado o poder simbólico que têm de construir e difundir narrativas persuasivas 
sobre a interpretação social do cotidiano. Para este caso, a difusão de narrativas 
“amigáveis” sobre a bicicleta, haja vista o reconhecimento crescente do uso 
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desses veículos como benéficos e estratégicos para viabilizar cidades mais sus-
tentáveis e justas, é essencial para pautar uma opinião pública favorável e aco-
lhedora no contexto cultural de uma ordem urbana que ainda tende a encarar 
com resistência e estranhamento social meios de transporte “alternativos” e 
“transgressores”, como a bicicleta (ALDRED; JUNGNICKEL, 2014; ANDRADE; 
RODRIGUES; MARINO et al., 2016; ANDRADE; QUINTANILHA, 2020).
 Por fim, esta análise considerou como opinião pública o resultado provisório 
da competição de discursos que têm lugar na esfera pública enquanto ambien-
te da vida social no qual a comunicação se torna mais visível e acessível (MAR-
QUES; MONT’ALVERNE; KNIESS et al., 2017). Essa abordagem segue a pers-
pectiva do filósofo Jürgen Habermas a partir da investigação desses últimos 
autores citados (op. cit.) sobre como o termo “opinião pública” foi mobilizado 
nos editoriais do jornal O Estado de S. Paulo entre 2015 e 2016. 
 Nessa abordagem, a opinião pública retraduz as representações e narra-
tivas dominantes sobre a cidade pautadas nos deslocamentos motorizados, 
dispensando a necessidade de interação entre os agentes envolvidos nas dis-
putas argumentativas sobre a mobilidade por bicicleta. A depender de como 
os jornais divulgam, problematizam e/ou se afiliam a essa opinião pública, eles 
também podem colaborar para que essa opinião pública se torne sinônimo de 
“opinião publicada”, “circulando com o intuito central de obter adesão e fazen-
do com que o indivíduo se limite a escolher aquela posição que mais lhe agrada 
ou convém dentre o leque de opiniões disponíveis” (HABERMAS, 1984 apud 
MARQUES; MONT’ALVERNE; KNIESS et al., 2017, p. 60).

2.2. Sobre as fontes documentais
Os dados primários foram coletados nos acervos eletrônicos dos jornais O Glo-
bo (para análise das narrativas sobre mobilidade por bicicleta no Rio de Janeiro) 
e Folha de S.Paulo (para São Paulo). Nos termos de Mont’Alverne (2017), am-
bos são periódicos do tipo quality paper. O termo designa as publicações com 
forte impacto no campo político e cultural no debate das questões sociais junto 
aos segmentos mais influentes da opinião pública.
 Fundado em 1925 e sediado no Rio de Janeiro, O Globo é propriedade das 
Organizações Globo, que incluem a Rede Globo de Televisão e a CBN. Atual-
mente, é um jornal multiplataforma (versões impressas e digitais) de circulação 
nacional que possui 1.194.00 leitores. Cerca de 50% deles pertencem à classe 
B, seguidos de 28% da classe C e 15% da classe A, enquanto 39% do total 
possui ensino superior completo. Na distribuição por sexo, 52% dos leitores 
são do sexo masculino (INFOGLOBO, 2018). 
 Já a Folha de S.Paulo foi fundada em 1921 e, assim como O Globo, também 
é um jornal multiplataforma (versões impressas e digitais) de circulação nacio-
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nal que possui 1.731.00 leitores (na Grande São Paulo). Cerca de 43% deles 
pertencem à classe B, seguidos de 40% da classe C e 12% da classe A. Na 
distribuição por sexo, 54% dos leitores são do sexo masculino (FOLHA DE S. 
PAULO, 2018).
 Em 2019, a Folha de S.Paulo (328.438 exemplares) e O Globo (323.172 
exemplares) foram os dois periódicos com maior circulação no Brasil. Em seus 
princípios editoriais, ambos se consideram jornais laicos e apartidários (GLO-
BO, 2011; FOLHA DE S.PAULO, 2019). 

2.3. Sistematização e coleta dos dados
Foram utilizadas as palavras-chave “bicicleta” e “ciclista” para coletar matérias 
publicadas no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2019. Para 
ambas as palavras-chave, foram encontradas entre 2 mil e 6 mil ocorrências 
que passaram por um processo de filtragem para a seleção do corpus a ser 
efetivamente analisado. 
 Após essa curadoria, chegou-se à seleção de 145 matérias no jornal O Glo-
bo e 150 na Folha de S.Paulo. Elas foram tabuladas por data, título e caderno 
editorial e organizadas por Dimensões e correspondentes Categorias Temáti-
cas. Por sua vez, essas categorias foram tematizadas pelo método de Análise 
do Discurso, que listou Características Discursivas para cada uma delas após 
avaliação dos sentidos ideológicos presentes na mobilização narrativas escruti-
nadas.
 Gregolin (1995, p. 17) explica que, através da Análise do Discurso, é possí-
vel realizar uma análise interna (o que este texto diz? como ele diz?) e uma aná-
lise externa (por que este texto diz o que ele diz?). Esse método dialoga com 
o referencial teórico de produção do espaço na medida em que contribui para 
captar as experiências de como um agente ou grupo social vive as experiências 
espaciais (espaço vivido); como substancializa essas experiências espaciais ilu-
soriamente (espaço imaginado); e como verbaliza essas experiências imagina-
das e vividas (espaço percebido) (HARVEY, 2006). Caregnato e Mutti (2006, pp. 
680-681) complementam:

   A AD trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um 
   sentido que não é traduzido, mas produzido; pode-se afirmar que  
   o corpus da AD é constituído pela seguinte formulação: ideologia 
   + história + linguagem. A ideologia é entendida como o posiciona- 
   mento do sujeito quando se filia a um discurso, sendo o processo 
   de constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o 
   sistema de ideias que constitui a representação; a história repre- 
   senta o contexto socio-histórico e a linguagem é a materialidade 
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    do texto gerando “pistas” do sentido que o sujeito preten- 
    de dar. Portanto, na AD a linguagem vai além do texto, 
    trazendo sentidos preconstruídos que são ecos da memó- 
    ria do dizer.

 Também buscou-se avaliar os sentidos ideológicos presentes em algumas das 
imagens publicadas pelas reportagens analisadas. A justificativa é que as fotogra-
fias são igualmente capazes de reforçar o sentido das narrativas mediante retóri-
cas visuais. Lilia Schwarcz (2020), baseando-se em trabalhos de estudiosos sobre 
a produção de imagens, como o do historiador Ernst Gombrich, explica que as 
fotografias não são neutras e, portanto, sensibilizam a comoção e as noções de 
pertencimento as quais os interlocutores buscam transmitir através do discurso. 
Para esses casos, as imagens foram avaliadas conjuntamente aos respectivos con-
textos urbanos e às características discursivas das matérias às quais serviram de 
ilustração.

3. A introdução da bicicleta nos contextos 
urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo

3.1. Rio de Janeiro na década “olímpica” 
Nos termos de Villaça (1998), o Rio de Janeiro é uma metrópole de perfil litorâneo 
cuja estrutura urbana segue um modelo do tipo centro-periferia (ABREU, 2008; 
RIBEIRO, L. C. Q.; RIBEIRO, M. G., 2015). Há uma região geral de bairros com 
espaços mais qualificados para locomoção por bicicleta, onde estão concentradas 
as classes de mais alta renda: centro, Zona Sul, bairros litorâneos da Zona Oeste 
(região da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes) e bairros da Zona Norte 
imediatos ao centro (região da Tijuca e Maracanã). De outro lado, bairros com ca-
racterísticas relativamente opostas, onde há historicamente maior tradição de uso 
da bicicleta dada a inexistência ou baixa qualidade da rede de transporte e maior 
concentração de população mais pobre: os subúrbios das zonas Norte e Oeste 
(VILLAÇA, 1998; ABREU, 2008).
 A partir de meados do século XX, o desenvolvimento urbano carioca associou- 
se prevalentemente a políticas orientadas para o transporte motorizado, convergin-
do com o que aconteceu em outras cidades do país, como São Paulo. Até os anos 
1950, os principais meios de transporte eram os bondes, o transporte ferroviário e 
os deslocamentos a pé (ABREU, 2008). Além disso, pelo fato de a urbanização no 
Rio ter se iniciado ainda na primeira metade do século XIX, quando implementada 
a política que buscava tornar o automóvel transporte prioritário nos anos 1930-40, o 
então Distrito Federal já possuía um sistema viário razoavelmente consolidado que 
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acomodava uma pluralidade de tipologias de logradouros herdadas ao longo de um 
século, pelo menos, de ocupação urbana1.
 A abertura de avenidas expressas, túneis e elevados teve seu ápice durante 
a ditadura militar implantada em 1964, remodelando (e, mesmo, apagando) a pai-
sagem e o cotidiano da região central e da Zona Norte. Na Zona Sul, buscou-se 
conciliar o progresso associado ao automóvel e as necessidades de deslocamento 
motorizado da classe média com a preservação da paisagem da orla. Essa paisa-
gem representa a imagem que se buscou construir da cidade (nos termos de Lynch 
[2011]), fruto de uma cultura urbana praiana que sedimentou, ao longo do século 
XX, a valorização simbólica do estilo de vida à beira-mar – o qual tem a bicicleta e os 
tipos de sociabilidade que esse veículo propicia como espécie de ícones.
 Essa parece ter sido a razão mais óbvia, inclusive, para justificar por que a orla 
foi o epicentro em que a mobilidade por bicicleta ganhou força na agenda urbana de 
transportes do Rio. Data de 1991 a construção das ciclovias pioneiras às margens 
das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon durante os preparativos da cidade 
para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desen-
volvimento (Eco-92). Entre os anos 1990 e 2000, houve expansão de infraestrutura 
tanto nos bairros centrais como nas periferias, mas, ainda assim, para fins de re-
creação, vide a sua concentração em regiões litorâneas (praias) ou montanhosas 
(como as trilhas do Parque Nacional da Tijuca) (BINATTI, 2016). 
 Com a vitória do Rio para sediar os megaeventos (Copa do Mundo de 2014 e 
a Olimpíada de 2016), no início de 2010 o prefeito Eduardo Paes (2009-16) – na 
época, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – transformou a bici-
cleta em política de transporte “oficial”. Naquele momento, o Rio de Janeiro vivia 
um período frutífero graças a coalizões virtuosas entre o governo federal (PT) e os 
governos estadual e municipal (MDB)2. Diversas parcerias público-privadas ajuda-
ram a dinamizar a economia estadual e municipal, tanto para execução de obras 
como para desenvolver a estratégia municipal de branding para transformar o Rio 
de Janeiro em uma marca a ser vendida internacionalmente mediante ações de 
marketing urbano (RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 2013; MASCARENHAS, 2014).
 O Grupo Globo (maior conglomerado de mídias do Brasil e da América La-
tina, com sede no Rio de Janeiro e que possui o jornal O Globo como uma de 
suas empresas subsidiárias) desempenhou papel significativo no patrocínio da 
marca Rio 2016 e de todo o pacote de obras e políticas associados a ela. À me-
dida que contribuía para fazer a cidade “triunfar”, nos termos de Edward Gla-
eser (2011), também fortalecia uma relação já consagrada de apoio do Grupo 

1 Esses logradouros vão desde ruelas e travessas “coloniais” a superquadras e autopistas modernistas, 
 passando por ruas e bulevares “parisienses” projetados durante a Reforma Passos, ruas e avenidas planas 
 dispostas em um sistema de grade como o de Nova York, ruas de traçado irregular surgido do retalhamento 
 do loteamento de chácaras, dentre outros perfis.
2 Essa coalizão favoreceu investimentos massivos dos governos Lula-Dilma nos megaeventos, recursos para o 
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e um boom na indústria do petróleo.
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Globo à promoção da imagem do Rio de Janeiro mundo afora – especialmente 
através das telenovelas produzidas pela TV Globo ambientadas na cidade.
 Parte desse planejamento estratégico foi a campanha “Rio, capital da bicicle-
ta”, formulada em um contexto no qual prefeituras do mundo inteiro se preocupa-
vam com a questão ambiental para tratamento preventivo e curativo dos proble-
mas urbanos, especialmente os de mobilidade. Ao mesmo tempo que a provisão 
de infraestrutura cicloviária, nessa época, tinha o intuito de produzir paisagens de 
fruição e consumo, no que Mascarenhas (2014) chamou de “espetacularização ur-
bana”, o incentivo à bicicleta também funcionou como solução paliativa para driblar 
as interdições causadas pelas obras de infraestrutura para os megaeventos – que, 
em alguns casos, chegaram a paralisar a malha viária de bairros inteiros (como o 
centro). A política cicloviária também foi impulsionada como condição autoimposta 
da prefeitura para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20), em junho de 2012, além de ter sido igualmente fortalecida 
pela expansão da segunda geração de bicicletas públicas compartilhadas do Bike 
Rio (patrocinado pelo Itaú), no mesmo ano.
 Apesar das altas temperaturas durante quase todos os meses e da presença de 
morros, que dificultam a permeabilidade de locomoção no tecido urbano, o incen-
tivo à migração modal teve como ponto positivo essa aparente familiaridade prévia 
dos cariocas com a bicicleta para fins majoritariamente recreativos nos bairros da 
Zona Sul. Esse aspecto parece ter sido decisivo para o sucesso das bicicletas com-
partilhadas do Bike Rio e sua introdução para fins de transporte em outros bairros 
sem cotidiano de balneário, como o centro e a Zona Norte.
 Entre 2009 e 2016, a infraestrutura cicloviária cresceu 274 km, passando de 
150 km para 423,9 km. Os anos de maior aumento foram 2011 (73,9 km), 2012 
(59,57 km) e 2013 (49,18 km). Em 2016, no fim da segunda gestão de Eduardo 
Paes, a rede havia crescido apenas 20,9 km (BACELAR; BARROS, 2017). 
 Em 2017, quando o bispo Marcelo Crivella (filiado ao Partido Republicanos) as-
sumiu a prefeitura, a política cicloviária perdeu relevância. Isso ocorreu devido tanto 
à orientação mais conservadora desse prefeito quanto ao fato de que o Rio havia 
passado aqueles últimos seis anos cercado por tapumes e britadeiras. Isso sugeria 
que, a partir daquele momento, a cidade merecia um “descanso”, o qur coincidia 
com a própria despretensão da gestão Crivella em levar adiante a política cicloviária. 
 Além disso, o auge da Operação Lava Jato e a impopularidade do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na presidência contribuíram para que as obras feitas durante a 
gestão Paes ficassem associadas a escândalos de corrupção3. Entre 2016 e 2018, 
o desabamento parcial repetidas vezes da ciclovia Tim Maia (construída sobre um 
costão rochoso de onde se avista uma das paisagens mais luxuosas da Zona Sul) é 
exemplar, colocando em debate público o custo da obra de R$ 44,7 bilhões (consi-
derado exorbitante e de difícil justificação pela opinião pública).

3 Embora não governasse o Rio de Janeiro, o PT foi uma das partes fundamentais da coalizão “virtuosa” 
 entre o governo federal e os governos estadual e municipal do Rio de Janeiro entre 2008 e 2016. 
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 Isso levou, a partir de 2016, à queda relativa da popularidade da política ciclovi-
ária carioca, cuja decadência já vinha sendo alimentada por fatores de insegurança 
pública que constrangiam o ir e vir de ciclistas com episódios de furtos, roubos e 
latrocínios. Nesse período, foi emblemático o assassinato do médico Jaime Gould, 
em maio de 2015, esfaqueado enquanto andava de bicicleta na ciclovia da lagoa 
Rodrigo de Freitas, cartão-postal do Rio de Janeiro.
 Não obstante esse panorama desfavorável, em 2018 o Rio de Janeiro sediou a 
Velo-City, uma das maiores conferências internacionais sobre mobilidade por bici-
cleta. E chegou ao fim da década com uma malha cicloviária que totalizava 458 km.

3.2. São Paulo na década “progressista”
Nos termos de Villaça (1998), São Paulo é uma metrópole de perfil do interior cuja 
estrutura urbana segue um modelo do tipo centro-periferia, mas com uma organi-
zação socioespacial menos segmentada e mais complexa (MARQUES, 2015) do 
que a estrutura urbana carioca. Mesmo contando com regiões exclusivas às elites, 
convive com “periferias no plural, nuances, lugares de transição e áreas mistas” (p. 
25). Se insistirmos numa categorização binária dessa cidade, a região mais exclusi-
va seria constituída pelo chamado “quadrante sudoeste”, formado pela Zona Oeste 
e por parte da Zona Sul, com adição da região central, enquanto as áreas periféri-
cas corresponderiam às zonas Norte e Leste e ao restante da Zona Sul (VILLAÇA, 
1998). Embora a expansão das infraestruturas cicloviárias tenha tido o quadrante 
sudoeste como epicentro no início da década em foco, ela se distribuiu de maneira 
difusa para outras regiões. 
 A expansão cicloviária enfrentou um duplo desafio nesse período. O primeiro 
foi conquistar o compartilhamento de um espaço urbano que havia sido desenhado 
e organizado majoritariamente para o transporte de veículos motorizados desde 
os anos 1930. O segundo foi encarar consequentemente uma hegemonia com-
portamental que liderava tradicionalmente as disputas nesse espaço e que, apa-
rentemente, também não oferecia condições adequadas de segurança viária aos 
transportes “alternativos”, como a bicicleta. 
 Esse contexto orientado para o automóvel teve como estopim a implantação 
do Plano de Avenidas nos anos 1930, que marcou a escolha desse modo como 
prioritário em São Paulo. Rolnik e Klintowitz (2011) e Calliari (2016) explicam que 
até então a urbanização paulistana começou a dar seus primeiros passos no início 
do século XX, estando fortemente ancorada em padrões de mobilidade a pé e me-
diante trens e bondes. Com o Plano de Avenidas, implementou-se um desenho 
viário que estruturou o crescimento espraiado da cidade e que, integradamente, 
inflexionou o sistema de transportes com a ampliação do carro, o abandono dos 
bondes para os ônibus e o desincentivo aos deslocamentos a pé. 
 Em decorrência disso, consolidou-se um modelo de planejamento urbano que 
flertava com os princípios modernistas de produção do espaço e que perdurou por 
mais de meio século em praticamente todos os bairros e regiões na forma de vias 
expressas, shopping centers, condomínios fechados, separação do uso do solo e 
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pouca aderência de sociabilidades ao espaço público (CALDEIRA, 2000; CALLIARI, 
2006). Mesmo com a expansão do metrô entre os anos 1970 e 2000, o transporte 
motorizado continuou sendo predominante na política e no comportamento de via-
gem, reforçando, assim, a produção simbólica das insígnias de prosperidade urbana 
associadas ao automóvel como imagem da cidade de São Paulo (ENTRE RIOS, 
2009; LYNCH, 2011).
 O crescimento pouco sustentável e dependente do automóvel fez com que, 
nos anos 2000, a média diária de congestionamentos fosse de 118 km e o tem-
po médio gasto no trânsito para realizar os deslocamentos pendulares chegasse a 
2h42min (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011). Foi, portanto, nesse contexto de “imobi-
lidade” – como caracterizam essas últimas autoras – que ocorreram as iniciativas 
mais robustas de preparar São Paulo para “oficializar” a bicicleta como meio de 
transporte. Isso ocorreu na gestão do prefeito Gilberto Kassab (2008-2012), filiado 
ao DEM e, a partir de 2011, ao Partido Social Democrático (PSD). 
 Diferentemente do Rio de Janeiro, em que o ideário de cidades sustentáveis 
esteve fortemente ancorado a um projeto ambicioso de fazer a cidade “triunfar” 
para o capital, nos termos de Edward Glaeser (2011), em São Paulo, ao longo da dé-
cada, a mobilização e os sentidos ideológicos da agenda política da bicicleta estive-
ram mais vinculados à noção da mobilidade como direito à cidade. Essa abordagem 
ganhou força, sobretudo, após as Jornadas de Junho de 20134, durante a gestão 
do prefeito Fernando Haddad, do PT, entre 2013-16, cujo programa de governo já 
tinha a agenda de transportes como prioridade em alinhamento à própria Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada em 2012. Desta maneira, as Jornadas 
de Junho contribuíram para inflexionar essa agenda, dando mais centralidade à mo-
bilidade por bicicleta, à transparência de dados e à participação coletiva como pauta.
 Até 2016, a gestão Haddad teve como meta construir 400 km de ciclovias 
(HARKOT, 2019). Haddad enfrentou a resistência da opinião pública dominante 
dada a iniciativa desafiadora de instituir mudanças de trânsito permanentes na or-
dem urbana estabelecida, que ameaçava ser desmantelada. Nessa arena, também 
deve ser considerado o contexto de acirramento político que cindiu o país com a 
queda de popularidade dos governos orientados à esquerda a partir de 2014, sobre-
tudo durante os episódios de corrupção apurados pela Operação Lava Jato, levando 
à partidarização e à polarização política da bicicleta (LEITE; CRUZ; ROSIN, 2018).
 A partir de 2017, a expansão cicloviária diminuiu o ritmo de crescimento duran-
te a gestão dos prefeitos João Doria e Bruno Covas (PSDB)5 – vide, por exemplo a 

4 As Jornadas de Junho foram várias manifestações populares deflagradas por todo o país em 2013. Inicial- 
 mente, surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, em grande parte, nas princi- 
 pais capitais. Em que pesem as disputas e as repressões policiais, em resposta, o governo brasileiro anun- 
 ciou várias medidas para tentar atender às reivindicações dos manifestantes (SINGER, 2013).
5 Apesar da meta de implantar 173,35 km de infraestrutura entre 2017 e 2020, até dezembro de 2019 a pre- 
 feitura de São Paulo não havia implantado nenhum quilômetro de ciclovia nem de ciclorrota – apenas 
 900 m de ciclofaixa no Parque Minhocão, segundo reportagem do R7, em dezembro de 2019 (AGUIAR, 
 2019; RÔMANY; DUARTE; MORAES, 2021).
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política de aumento do limite da velocidade em vias expressas, como as marginais 
Pinheiros e Tietê. Esse momento coincide, igualmente, com o período de políticas 
de mobilidade mais conservadoras experimentado pela cidade do Rio de Janeiro, 
na gestão do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).
 Mesmo com essa decadência relativa da política cicloviária, a bicicleta e o uso 
de patinetes compartilhados conquistaram mais espaço a partir de 2018 com a 
nova geração de bicicletas compartilhadas oferecida pelo Bike Sampa e por ope-
radoras como a Yellow, sobretudo no eixo empresarial da avenida Brigadeiro Faria 
Lima. Foi emblemática a reportagem publicada pela revista Veja São Paulo, em 
dezembro de 2019 (SOARES; ROSÁRIO, 2019), mostrando o dia a dia da classe 
de yuppies que estava migrando para as bicicletas compartilhadas como meio de 
driblar os congestionamentos na Zona Oeste de São Paulo.



4. A construção das narrativas sobre 
mobilidade por bicicleta no debate 
público: analisando o discurso dos jornais 
O Globo (Rio de Janeiro) e Folha de S.Paulo 
(São Paulo)

4.1. Panorama descritivo dos dados coletados
A primeira etapa da análise de discurso resultou num agrupamento das matérias 
em 3 dimensões (Bicicleta como agenda política; Bicicleta como fator de risco/
segurança; Bicicleta como estilo de vida) e 12 respectivas categorias temáticas. 
O Quadro 1 apresenta a distribuição das dimensões e categorias temáticas por 
veículo de comunicação.

Quadro 1 • Distribuição das reportagens analisadas no jornal 
O Globo e na Folha de S.Paulo por dimensão e categorias temáticas

 Com relação à linha do tempo, as ocorrências se concentram na primeira meta-
de da década, conforme mostra a Figura 1.
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Bicicleta como agenda política
Influências globais de sustentabilidade e relatos de experiências internacionais
Execução da política cicloviária
Desigualdades socioespaciais
Disputa pelo/no espaço público 
Sistemas de compartilhamento de bicicletas
Partidarização e polarização política 
Descontinuidade/abandono da política cicloviária
Bicicleta como mobilidade inteligente
Bicicleta como fator de risco/segurança
Ocorrência/fatores de insegurança relacionados ao trânsito
Fatores de insegurança relacionados à segurança pública 
Bicicleta como estilo de vida
Bicicleta como marcador de adesão a um modo de vida sustentável
Bicicleta como marcador de privilégio, poder econômico e acesso à cidade
Total

81
16

8

10

14

18

8

6

1

26
9

17

38
20

18

145

O Globo FolhaDimensão/categoria temática

101
11

28

4

29

1

15

6

7

20
13

7

29
17

12

150
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Figura 1 • Distribuição das reportagens analisadas no jornal O Glo-
bo e na Folha de S.Paulo por ano e articulada aos principais episó-
dios políticos de introdução da bicicleta

 

 Cerca de 70% das matérias foram publicadas nos cadernos especializados em 
noticiar o dia a dia das cidades com textos predominantemente informativos – ca-
derno Cotidiano da Folha de S.Paulo e caderno Rio de O Globo. Já os cadernos de 
cultura tiveram participação de 17% em O Globo (Segundo Caderno, Ela, Revista 
O Globo, Rio Show etc.) e 14% na Folha (Revista Sãopaulo, Ilustrada, Folhateen, 

Incorporação da bicicleta à agenda de cidades 
sustentáveis. Em São Paulo, projetos de ciclofaixas 
de lazer são expandidos. No Rio, a campanha “Rio, 

Capital da Bicicleta”é implementada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Ciclovias são instaladas 

fora da orla. Sistema Bike Itaú é inaugurado.

Em São Paulo, Kassab entrega 76km de vias 
para ciclistas. Inauguração do Bike Itaú Sampa. 

Implementação da ciclofaixa de lazer da Avenida 
Paulista. No Rio, política “Choque de Ordem”e “padrão 
FIFA”caracteriza a política cicloviária pela pauta das 

obras dos megaeventos. Malha cicloviária cresce 
108,75km em 2012-13.

A mobilidade por bicicleta vira alvo de polarização 
e partidarização política. Em São Paulo, resistência 
à gestão Haddad, sobreduto com a inauguração da 
ciclovia permanente da Avenida Paulista. No Rio, 
obras da Ciclovia Tim Maia geram controvérsias e 

disputas pela apropriação do espaço público.

Em dezembro/16, São Paulo e Rio contam com 477,4km 
e 424,9km de rotas para ciclistas, respectivamente. 

Política cicloviária entra em decadência na transição 
de Haddad para João Dória (SP) e Eduardo Paes para 

Marcelo Crivella (Rio).

Rio termina a década com 485km e São Paulo com 
aproximadamente 500km de rotas para ciclistas.

2010
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2018

2017

2016
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2013
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14
18

14
21

35
20

12
21

31 
12

13
22

7
9

3
7

10
10

11
5

Folha de S. Paulo O GloboFonte: Elaboração do autor a partir das notícias coletadas
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Serafina etc.). Em O Globo, 7% das matérias foram publicadas nos cadernos espe-
cializados em assuntos sobre sustentabilidade e geopolítica (Globo Amanhã, Razão 
Social, Sociedade, Mundo) e 6% no caderno de Economia. Das matérias restan-
tes na Folha, 9% foram publicadas nos cadernos imobiliários (Sobre Morar) e 6% 
em cadernos sobre curiosidades científicas gerais, como Seminários Folha e Sobre 
Tudo.

4.2. Bicicleta como agenda política 
Esta dimensão, a mais representativa em termos de quantidade de matérias en-
contradas, agrupa textos que abordaram temas relacionados à política cicloviária 
ou à mobilização de grupos da sociedade, organizados ou não, para implementar 
ou reprimir a bicicleta como meio de transporte. Elas estão divididas em oito cate-
gorias temáticas: Influências globais de sustentabilidade; Disputas pelo/no espaço 
público; Desigualdades socioespaciais; Descontinuidade/abandono da política; Sis-
temas compartilhados de bicicletas; Partidarização e polarização política; Execução 
da política cicloviária; Influências globais de smart cities. O quadro abaixo apresenta 
exemplos textuais de cada uma dessas dimensões (narrativas), bem como uma 
síntese de suas principais características discursivas.



Quadro 2 • Narrativas sobre a bicicleta como agenda política
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Influências globais 
de sustentabilidade 
e relatos de 
experiências 
internacionais

Alusão à bicicleta enquanto um 
meio de transporte civilizatório 
adotado internacionalmente 
para a promoção de cidades 
sustentáveis e cosmopolitas

Indução ao uso da bicicleta 
mediante estímulo a um 
mimetismo social no qual 
cariocas e paulistanos deveriam 
inspirar-se nos moradores de 
Berlim, Copenhague e Nova York 
como referência

Menção à política cicloviária 
como exemplo de melhores 
práticas internacionais de 
urbanismo

Menção aos conflitos do uso da 
bicicleta nas cidades do Norte 
Global para balizar a experiência 
no Rio e em São Paulo e, assim, 
“acalmar os ânimos” da opinião 
pública resistente à política 
cicloviária

Chova ou faça sol, as pessoas pedalam 
por toda a cidade. [...] Berlim é uma 
cidade que está na mira dos turistas, 
e passeios turísticos de bicicleta pela 
cidade estão se tornando cada vez mais 
populares.

Prefeitura vai duplicar até 2012 a rede 
de ciclovias como “uma aposta de 
mudança no setor de transportes”.

O problema de furtos não é exclusivo 
do sistema do Rio. O Vélib, sistema 
de aluguel de bicicletas de Paris, 
que inspirou a iniciativa carioca e de 
diversas cidades do mundo, também 
enfrentou esses problemas.

O ciclismo é atividade em expansão em 
Nova York. O número de pessoas que 
usam bicicletas como principal meio 
de transporte aumentou 262% entre 
2000 e 2010, e espera-se que triplique 
até 2017. [...] As regras lá são claras. 
Apesar da ampla malha de ciclovias na 
cidade, as bicicletas podem dividir a rua 
com os carros, desde que se pedale no 
sentido do tráfego e respeite os sinais 
de trânsito.

Protestos contra a implantação de 
ciclovias não são exclusividade de 
São Paulo. A cidade de Nova York, 
que se tornou um exemplo da adoção 
de faixas para ciclistas em grandes 
metrópoles, também enfrentou 
resistências e conflitos.

Em Copenhague, são os ciclistas que 
ficam agressivos, é quase uma guerra. 
Não respeitam sinais, pedalam na 
calçada. Lá é a cultura da bicicleta, 
ela é quem manda.

Estou longe de vocês para saber por 
que esses moradores se opõem a lojas 
e ao uso comercial em seus bairros. 
[...] Não conheço essas pessoas, mas 
certamente elas passam férias em 
cidades pelo mundo onde há prédios 
residenciais e de escritórios com lojas 
e restaurantes no térreo. Duvido que 
passem férias em algum lugar parecido 
a um subúrbio.

Vou de ‘bike’ (O GLOBO, 
Segundo Caderno, 
13 jul. 2010)

Aposta em duas rodas 
(O GLOBO, Razão 
Social, 6 out. 2010)

Pedala Rio chega a 
nove bairros entre a 
Zona Sul e o Centro 
(O GLOBO, Rio, 2 out. 
2011)

Pedaladas sem lei 
(O GLOBO, Rio, 22 jan. 
2014)

NY enfrentou protestos, 
mas tinha metrô e trens 
eficientes (FOLHA, 
Cotidiano, 10 ago. 2014)

Paulistanos não 
respeitam ciclovia, diz 
dinamarquês (FOLHA, 
Cotidiano, 17 ago. 2014)

‘Trânsito é como água, 
vai aonde deixam’ 
(FOLHA, Ilustrada, 
30 mar. 2016)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte
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Disputas pelo/no 
espaço público

Referenciação de conflitos pelo 
uso compartilhado do espaço 
público entre ciclistas, motoristas 
e pedestres

Emprego de argumentos 
conservadores associados ao 
paradigma da cidade orientada 
para o automóvel para desqualificar 
as obras para tornar a bicicleta um 
meio de transporte legítimo

Tratamento da ciclovia como 
elemento algoz do espaço urbano 
por remover o pretenso espaço 
legítimo dos carros e dos pedestres, 
ignorando o ganho coletivo que se 
teria com a mudança de paradigma

Reiteração dos direitos e deveres 
do ciclista, destacando seu 
papel na contribuição para o 
ordenamento do trânsito 
e a ordem pública.

Cartão postal de São Paulo, a avenida 
Paulista, que recebe cerca de mil ciclistas 
por dia, comporta uma ciclovia? [...] a 
empresa TCUrbes propõe uma ciclovia 
ali. A CET (Companhia de Engenharia de 
Tráfego), porém, afirma não ter esse plano. 
O órgão diz que a via oferece risco às 
bicicletas e sugere caminhos alternativos

Alguns não se intimidaram. Munidos 
de capas de chuva ou só de coragem, 
curtiram o passeio molhado e não 
reclamaram da sorte [...] público muito 
baixo, no entanto, irrita alguns motoristas, 
que pegam trânsito pesado ao lado da 
ciclofaixa deserta.

Embora a organização desses espaços 
públicos seja alvo de quatro leis e 
decretos, dois deles de 1995, no vaivém 
de bikes, skates e tênis apressados, uma 
regra parece bem clara: ninguém fica no 
seu quadrado, e a bagunça predomina no 
lazer de fim de semana.

Não serão só os pedestres que terão 
que se adaptar às mudanças na avenida 
Paulista por causa da ciclovia. Motoristas 
habituados a dirigir pela congestionada via 
terão que se acostumar com uma condição 
mais “apertada”. As faixas de tráfego 
serão reduzidas em até 20 centímetros. 
[...] O trânsito da Paulista ainda terá um 
novo ponto de parada, pois vai ganhar um 
semáforo na altura da Haddock Lobo.

A nova pista de bicicletas vai mexer na 
vida de quem passa por lá, sejam eles 
pedestres, ciclistas, motoristas ou usuários 
de ônibus. O que resta saber é se todos 
vão ganhar com a novidade, que será 
inaugurada no dia 28 de junho. A chance 
de conflito entre bicicletas e pedestres 
é o que mais preocupa especialistas e 
técnicos da CET.

Tenho que me aventurar entre os 
automóveis, seguindo os desenhos de 
bicicletas no asfalto, indicação de que o 
ciclista deve dividir o espaço com outros 
veículos, incluindo motos e ônibus. Ali, o 
vento no rosto não é sinônimo de prazer 
por pedalar ao ar livre, mas sinal de que 
um carro passou raspando e em alta 
velocidade por mim. Pela General Polidoro 
transitam, diariamente, 25.410 veículos.

De pedalada em pedalada, uma polêmica 
surge no horizonte à medida que avançam 
as obras das novas ciclovias no costão da 
Avenida Niemeyer e no Joá. Se por um lado 
as pistas permitirão que ciclistas sigam 
por ali contemplando o oceano, por outro 
atrapalharão a visão do mar para quem 
está de carro, um dos grandes deleites de 
motoristas e passageiros que percorrem 
aquele trajeto. Os críticos afirmam que o 
projeto deveria ter evitado o problema. Já 
outros frisam que se trata de uma questão 
de prioridade: o mais importante é que se 
está privilegiando a bicicleta, em vez do 
carro, como meio de transporte.

Ciclovia na Paulista? 
(FOLHA, Cotidiano, 
9 mar. 2012)

Chuva, blecaute e 
Corinthians esvaziam 
ciclofaixa paulistana 
(FOLHA, Cotidiano, 
17 dez. 2012)

Lazer de risco 
(O GLOBO, Rio, 
10 mar. 2013)

Carros vão perder faixa e 
ganhar semáforo (FOLHA, 
Cotidiano, 14 jun. 2015)

Com obra em reta final, 
ciclovia da Paulista vai 
‘espremer’ pedestre 
(FOLHA, Cotidiano, 
14 jun. 2015)

Terra de ninguém 
(O GLOBO, Rio, 8 
ago. 2015)

A polêmica ao longo de 
novas ciclovias da orla 
carioca (O GLOBO, Rio, 
20 set. 2015)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte
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Desigualdades 
socioespaciais

Análise comparada das 
experiências de pedalar no centro 
e na periferia

Alusão à mobilidade por bicicleta 
na periferia ou nos espaços 
com menos infraestrutura como 
“aventura” ou experiência e hábito 
“insólitos”

Ao percorrer esta semana, por duas vezes, 
a ciclovia de 22km entre Campo Grande e 
Santa Cruz (CSA/Companhia Siderúrgica 
do Atlântico), Abílio Borges encontrou 
rachaduras nas pistas, em sua maior parte 
compartilhada entre bicicletas e pedestres 
e passando rente às portas de casas e 
lojas. Sem falar em obstáculos para os que 
se aventuram a percorrê-la de bicicleta, 
como postes, pilastras e até orelhões no 
meio do caminho.

O distrito da zona leste Jardim Helena 
combina taxas europeias de uso de 
bicicleta com o sexto pior índice de 
desenvolvimento da cidade; não há 
ciclovias na região. [...] No Jardim Helena, 
são tantos pais e filhos de bicicleta que 
tem até “congestionamento” na porta da 
escola.

A volta para casa do estudante Marcos 
Vinícius, 18, seria normal se não tivesse 
surgido do nada um muro bem no meio 
do caminho. Voltando do trabalho, ele 
pedalava pela ciclovia Caminho Verde, que 
beira a linha 3-vermelha do metrô, na zona 
leste de São Paulo. Na altura da estação 
Carrão apareceu o muro, construído de 
blocos de concreto e sem reboco.

Ela começou a apostar na ‘magrela’ 
quando passou um ano desempregada e 
precisava economizar. Quando voltou a 
trabalhar, decidiu manter a paixão, mas 
vê dificuldades para circular em vias 
como a avenida São Miguel. E, perto de 
casa, raramente encontra mulheres que 
pedalam.

‘Quebra-galho’ de 
R$ 20 milhões: km 
de ciclovia na Zona 
Oeste se equipara ao 
de uma estrada; obra 
recém-inaugurada já tem 
rachaduras (O GLOBO, 
Rio, 27 mai. 2011)

Jardim sobre duas 
rodas (FOLHA, Revista 
Sãopaulo, 02 set. 2012)

De frente para o muro 
(FOLHA, Cotidiano, 
10 ago. 2013)

Extremo leste de SP 
impõe via crucis a 
ciclistas (FOLHA, 
Cotidiano, 24 jun. 2019)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte

A Justiça de São Paulo proferiu nesta 
sexta-feira (20) decisão liminar que impede 
a gestão João Doria (PSDB) de promover 
o aumento de velocidades máximas nas 
marginais Pinheiros e Tietê. [...] Para 
juiz, mudança seria retrocesso social; 
prefeitura promete recorrer de ação 
movida por grupo de ciclistas.

Manhã de quinta-feira no Largo do 
Machado. A esburacada e desbotada 
ciclofaixa pintada (e já bem desgastada) 
na rua é usada por alguns ciclistas. Quase 
na esquina da Rua do Catete, todos eles 
precisam fazer a curva e se lançar na faixa 
dos carros: há uma van da prefeitura do Rio 
estacionada bem no meio da via exclusiva.

Começa hoje, na Zona Portuária, a 
Velo-City, uma das maiores conferências 
mundiais sobre uso de bicicleta e 
mobilidade urbana. Pela primeira vez, o 
evento, criado em 1980 pela Federação 
Europeia de Ciclistas, é realizado na 
América do Sul, mas o Rio está longe 
de ser um exemplo inspirador para 
as palestras e os debates que serão 
realizados ao longo de quatro dias no 
Armazém 3 do Píer Mauá.

Justiça proíbe Dória de 
aumentar velocidade 
nas marginais (FOLHA, 
Cotidiano, 21 jan. 2017)

No Rio, está mais difícil 
andar sobre duas rodas 
(O GLOBO, Rio, 12 nov. 
2017)

Sem força no pedal: 
cidade, que sedia 
conferência mundial 
sobre uso de bicicletas, 
deixa de investir em 
ciclovias (O GLOBO, 
Rio, 12 jun. 2018)

Abandono/
descontinuidade 
da política 

Tratamento da política cicloviária 
como decadente e desamparada 
pelo poder público
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Sistemas 
compartilhados 
de bicicletas

Demonstração de entusiasmo 
quanto à expansão das bicicletas 
compartilhadas (especialmente 
em O Globo) 

Referenciação dos sistemas 
compartilhados como 
infraestruturas valiosas e 
escassas que pertencem a 
“bairros”, não à cidade

A nova onda na orla da Zona Sul são 
as “laranjinhas”. Mesmo com o tempo 
fechado, as bicicletas de aluguel do 
sistema Bike Rio coloriram ontem a 
orla de Copacabana, no último dia do 
feriadão.

As primeiras seis estações do Bike 
Sampa, sistema de empréstimo de 
bicicletas que só cobra do ciclista 
depois de meia hora de uso, começam 
a funcionar hoje. A Vila Mariana foi a 
escolhida para a estreia do programa 
na cidade.

Elas começaram dominando a paisagem 
da Zona Sul, recentemente passaram 
a ser vistas com mais frequência pelo 
Centro na região da Grande Tijuca, 
e neste verão prometem dar mais as 
caras pelos lados da Barra da Tijuca 
e do Recreio.

O Centro do Rio está mais... laranjinha. 
As bicicletas do Bike Rio têm servido 
cada vez mais como meio de transporte 
na região, que já conta com 53 
estações. Agora, não é difícil encontrar 
alguém de terno e gravata pedalando 
pela Avenida Almirante Barros, por 
exemplo.

As ‘laranjinhas’ tomam 
a orla (O GLOBO, Rio, 
16 nov. 2011)

Empréstimo de 
bicicletas estreia hoje 
na cidade (FOLHA, 
Cotidiano, 
24 mai. 2012)

Laranjinhas avançam 
na Barra e Recreio 
(O GLOBO, Rio, 9 jan. 
2015)

Laranjinhas se 
multiplicam no centro 
do Rio (O GLOBO, Rio, 
11 set. 15)

‘Ciclovia é caminho 
sem volta’, diz Haddad 
(FOLHA, Cotidiano, 
28 ago. 2014)

Ciclomania (FOLHA, 
Cotidiano, 12 set. 2014)

Apesar de populares, 
ciclovias de Haddad 
são alvo de críticas 
(FOLHA, Cotidiano, 
25 set. 2014)

Pedalando pelos 
horrores do Rio 
(O GLOBO, Rio, 
16 fev. 2018)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte

O prefeito Fernando Haddad (PT) disse 
nesta quarta-feira (27) que a expansão 
das ciclovias na capital paulista é “um 
caminho sem volta”. Após a criação 
de 30,6 km de vias desde junho, a 
gestão ganhou fama de “bike friendly” 
(amigável a bicicletas, em tradução 
livre).

Polêmicas, as vias para bicicletas 
viraram obsessão dentro da Prefeitura 
de SP. [...] No Edifício Matarazzo, sede 
da Prefeitura de São Paulo, só se fala 
em ciclovia. Já estão definidos os 
próximos 148 km de vias para bicicletas.

O projeto tem grande aprovação dos 
paulistanos - 80% são a favor, de 
acordo com o Datafolha - e, ao que tudo 
indica, ajudou a elevar a popularidade 
do petista. Por outro lado, carrega 
consigo uma série de críticas, entre 
elas a de que sua implementação é 
feita sem consulta e desconsidera 
particularidades locais [...]

O trágico passeio começa com as duas 
mortes do desabamento de 2016, ainda 
na administração de Eduardo Paes. 
Autoridades lavaram as mãos: a culpa 
foi da “força da onda”. Como se fosse 
difícil prever uma ressaca no litoral... 
Um pedaço de ciclovia que poderia 
ganhar, para a posteridade, a alcunha 
de Mirante do Dudu.

Partidarização e 
polarização política

Personificação das obras 
cicloviárias na figura dos 
prefeitos Fernando Haddad (PT) 
e Eduardo Paes (MDB) 

Emprego do sarcasmo e da ironia 
como figuras de linguagem para 
criticar as obras cicloviárias 
(especialmente na Folha de 
S.Paulo)
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Execução da 
política cicloviária

Informes sobre a implementação 
e a expansão da infraestrutura 
cicloviária (ciclovias, ciclofaixas 
e ciclorrotas) e possibilidades de 
integração modal

Orientações sobre rotas e 
condições de funcionamento 
das ciclovias

O prefeito de São Paulo, Gilberto 
Kassab (PSD), anunciou ontem que a 
ciclofaixa de lazer da zona norte, que 
tem 8,5 km de extensão, vai ser ligada 
ao centro da cidade a partir do próximo 
mês, passando pelos principais pontos 
turísticos da capital.

A nova geração de ciclovias da 
cidade começará a ser implantada 
em setembro. Em vez de priorizar o 
lazer, os traçados passarão a buscar 
a funcionalidade. [...] O objetivo da 
prefeitura é que as novas ciclovias 
facilitem o acesso ao transporte 
público, com ligação com estações 
do metrô, por exemplo. Dessa forma, 
a bicicleta poderá ganhar espaço na 
cidade como um meio de transporte não 
poluente.

Ciclofaixa agora 
vai ligar centro à 
zona norte (FOLHA, 
Cotidiano, 13 out. 2012)

Novas ciclovias serão 
integradas ao metrô 
(O GLOBO, Rio, 28 
ago. 2010)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte

Influências globais 
de smart cities 

Maior conferência de 
legitimação da bicicleta 
relacionada a melhores práticas 
de urbanismo “inteligente” e a 
inovação e empreendedorismo

Representação da bicicleta 
como veículo “alternativo” 
escolhido por trabalhadores 
do mercado financeiro para os 
deslocamentos de primeira ou 
última milha

Executivos que, para fugir do trânsito 
dos centros financeiros de São 
Paulo, passaram a ir ao trabalho de 
bicicleta descobriram uma série de 
oportunidades de negócios ao dar 
comodidade a quem não quer ficar 
preso em engarrafamentos. 
As startups das magrelas vão desde 
fabricantes nacionais de bikes elétricas 
até vestiário aberto por chave no 
smartphone [...]

Ciclovia é um entre os diversos modelos 
de redesenho urbano que estão sendo 
adotados por municípios para diminuir 
os acidentes e respeitar mais ciclistas 
e pedestres 

Se antes as soluções de mobilidade 
passavam por grandes iniciativas 
do poder público, rearranjos, planos 
e diretrizes, as novas tecnologias 
acrescentaram outra dinâmica ao 
processo. Novos meios de locomoção 
como patinetes elétricos, bicicletas 
compartilhadas e táxis via aplicativo, 
além de serviços de delivery 
autônomos, modificaram a mobilidade 
urbana.

União de tecnologia e 
trânsito ruim faz surgir 
startups de bike em SP 
(FOLHA, Mercado, 
21 jan. 2018)

Via segura - municípios 
reduzem acidentes no 
trânsito com redesenho 
urbano (FOLHA, 
Cotidiano, 15 jun. 2018)

Reinvenção da 
roda - novos meios 
de transporte são 
problema e solução 
urbana (FOLHA, 
Cotidiano, 29 jun. 2019)

 Na categoria temática Influências globais de sustentabilidade e relatos de ex-
periências internacionais, a característica discursiva é inteirar os leitores da agenda 
política da bicicleta como iniciativa de desenvolvimento urbano sustentável que já 
vinha ocorrendo em cidades do Norte Global, como Nova York, Paris, Copenhague 
e Amsterdã. As narrativas têm a intenção de legitimar o pacote de obras cicloviá-
rias, equiparando as transformações urbanas prometidas e executadas em ambas 
as cidades a um paradigma global (e inadiável) de urbanismo para mitigar problemas 
dos congestionamentos e da poluição atmosférica. Ficam evidentes, também, as 
narrativas que induzem os leitores a imitar comportamentos a partir dos relatos de 
experiências internacionais.
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 Na categoria temática Execução da política cicloviária, estão agrupadas as narra-
tivas informativas sobre o cronograma de obras cicloviárias das prefeituras carioca 
e paulistana. Essas matérias se concentram quantitativamente na primeira metade 
da década e orientavam os leitores sobre as interdições causadas ao sistema viário 
de ambas as cidades. Para o caso da Folha de S.Paulo, observa-se o emprego do 
termo “ciclofaixa de lazer” nas manchetes e nos textos como estilo discursivo 
para sublinhar o caráter perene dessas infraestruturas. Em um contexto de es-
tranhamento e resistência da opinião pública à expansão da política cicloviária, o 
termo “ciclofaixa de lazer” também pode ser visto como uma estratégia da Folha 
de S.Paulo para delimitar o lugar que essa infraestrutura deveria ocupar no sistema 
viário de São Paulo – isto é: mobilidade por bicicleta somente com hora e lugar de-
marcados e preferencialmente para recreação.
 Para ilustrar a primeira ciclovia integrada no bairro de Santo Amaro (Zona Sul 
de São Paulo), em 17 de julho de 2010, o caderno Cotidiano, da Folha, publicou a 
imagem de um homem pedalando num dia chuvoso em uma das avenidas movi-
mentadas que fariam parte do projeto cicloviário na Zona Sul paulistana. Além da 
bermuda, o personagem retratado veste uma capa de chuva e touca, enquanto os 
pés estão envolvidos com sacolas plásticas. As impressões sensoriais que a ima-
gem desperta indicam o caráter aventureiro de pedalar em São Paulo e, portanto, o 
pouco glamour que esse comportamento de viagem conferia a quem se dispuses-
se a encará-lo (Figura 2). Para o caso do Rio de Janeiro, diferentemente, O Globo 
mantém um discurso otimista e entusiasta quanto à execução da política cicloviária 
no bojo dos preparativos da cidade para os megaeventos.

Figura 2 • O caráter “aventureiro” de se pedalar na Zona Sul de São 
Paulo na Folha de S.Paulo (2010)

Fonte: Reprodução da Folha de S.Paulo, Cotidiano, “Santo Amaro deve ter a primeira ciclovia integrada”, 
17 jul. 2010.

O pizzaiolo Francisco dos Santos, que pedala 20 km de casa, no 
Parque América, ao trabalho, em Santo Amaro, ele percorre duas 
vias que fazem parte do projeto
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 Na categoria temática Desigualdades socioespaciais, estão agrupadas as nar-
rativas que abordaram os discursos de espaço percebido e vivido dos jornalistas e 
personagens entrevistados ao pedalarem em diferentes contextos socioespaciais, 
notadamente no centro e na periferia do Rio e de São Paulo. Em O Globo, o em-
prego do verbo “aventurar-se” aparece em algumas das matérias que relatavam a 
experiência de andar de bicicleta nos espaços distantes da orla e/ou naqueles onde 
não houvesse o costume de pedalar, como o centro. Tanto na Folha de S.Paulo 
como em O Globo, a retórica do “planejamento urbano caótico ou ausente” (VILLA-
ÇA, 2000) – isto é, a ideia de que no Brasil “não há planejamento” – é acionada para 
justificar a descontinuidade ou a aparição de obstáculos no meio das ciclovias em 
bairros mais periféricos (como a Zona Oeste do Rio e a Zona Leste de São Paulo), 
contrastando, assim, a qualidade da experiência da mobilidade por bicicleta nas 
áreas com melhor e pior infraestrutura.
 Na categoria temática Sistemas compartilhados de bicicletas, estão agrupadas 
as narrativas que abordaram a expansão desses sistemas, sobretudo os do Itaú, ao 
longo da década. No entanto, esse tema esteve mais presente em O Globo do que 
na Folha de S.Paulo. O discurso entusiasta de O Globo sobre a execução da política 
cicloviária do prefeito Eduardo Paes se estendeu às narrativas sobre a expansão 
das bicicletas compartilhadas, chamadas reiteradas vezes pelo apelido de “laranji-
nhas”, demonstrando claro alinhamento editorial de O Globo à gestão Paes. Nes-
sas matérias, nota-se a construção de narrativas territorializadas, reiterando amiúde 
as bicicletas compartilhadas como infraestrutura icônica da orla da Zona Sul. Assim 
sendo, tendem a sugerir uma condição simbólica de ascendência e pertencimento 
dos sistemas compartilhados a determinados bairros, e não ao espaço coletivo da 
cidade. Nessas matérias, também se observa indiretamente a atribuição de mérito 
à Zona Sul em ter liderado a posse dos sistemas compartilhados – enquanto infra-
estruturas valiosas e escassas no espaço (utilizando os termos de Bourdieu [1997]) 
– por um período maior antes de expandir-se para outras regiões.
 Na categoria temática Disputas pelo/no espaço público estão agrupadas as nar-
rativas que abordaram os conflitos envolvendo a execução da política cicloviária e a 
opinião pública retratada por O Globo e Folha de S.Paulo, assim como os conflitos 
de trânsito entre ciclistas, pedestres e motoristas. Em São Paulo, a introdução das 
bicicletas foi representada pela Folha como um elemento de ameaça à segurança 
dos pedestres e à fluidez do tráfego de transportes motorizados sob argumentos 
que desdenhavam da eficiência da política cicloviária para melhorar o trânsito na 
capital paulista.
 Essas narrativas estiveram muito presentes nas matérias sobre os preparativos 
da gestão Haddad para inaugurar a ciclovia da avenida Paulista, em 2015, embora 
também apareçam em 2012 durante a expansão das primeiras ciclofaixas de lazer 
na gestão Kassab. Na imagem publicada no caderno Cotidiano, em 17 de dezem-
bro de 2012, a Folha contrasta visualmente o trânsito livre da ciclofaixa da avenida 
Paulista, pela qual passa apenas um ciclista, enquanto, à direita, um amontoado de 
automóveis “sofreria” com o congestionamento que, supostamente, seria evitado 
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caso não houvesse ciclofaixa ali, segundo o texto publicado na matéria. É crucial 
observar, tanto na imagem a seguir como na Figura 2, o modo como a Folha enqua-
dra as condições meteorológicas típicas da cidade (a garoa) e a mobilidade por bici-
cleta, proporcionando uma retórica visual que influencia o enunciatário a questionar 
a viabilidade de se pedalar em uma cidade chuvosa e seus fatores de segurança 
associados.

Figura 3 • O contraste visual retratado pela Folha de S.Paulo (2012) 
entre o trânsito livre da ciclofaixa e o congestionamento de auto-
móveis na avenida Paulista

 No Rio, o caso mais exemplar de disputas no/pelo espaço público foi a constru-
ção da ciclovia Tim Maia sobre o costão rochoso da avenida Niemeyer. Nessa arena 
pela apropriação da paisagem mais “valiosa”, O Globo assumiu discursivamente 
os motoristas e os passageiros de veículos motorizados como agentes sociais do-
minantes na disputa para duvidar da legitimidade das ciclovias e dos ciclistas, que, 
segundo a opinião pública(da) reforçada por O Globo, passariam a fruir mais de tal 
espaço em detrimento dos motoristas. A Figura 4, referente a uma matéria de 20 
de setembro de 2015, também reforça esse discurso ao acionar o impacto visual 
da ciclovia inacabada – repleta de ferros aparentes – em contraste com a vista pa-
norâmica da qual se buscava defender a visão “coletiva”.

Fonte: Reprodução da Folha de S.Paulo, Cotidiano, “Poucos, ciclistas aprovam ‘passeio molhado’ na Paulis-
ta”, 17 dez. 2012.

Munidos de capas, roupas impermeáveis ou só coragem,
pequenos grupos de paulistanos enfrentam a chuva

Ciclista pedala sozinho na ciclofaixa da avenida Paulista no final da noite de anteontem

Poucos, ciclistas
aprovam ‘passeio
molhado’ na Paulista
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Figura 4 • O contraste visual retratado por O Globo entre a ciclovia 
Tim Maia, ainda inacabada e motivo de disputa, e o visual panorâ-
mico da avenida Niemeyer (2015)

 A categoria temática Partidarização e polarização política agrupa as narrativas 
que abordaram o modo como as políticas cicloviárias no Rio e em São Paulo foram 
personificadas através da imagem pessoal dos prefeitos Eduardo Paes e Fernando 
Haddad. Foram mais recorrentes na Folha de S.Paulo durante os anos de 2014 e 
2015, fase na qual a expansão cicloviária ganhou maior expressão na capital pau-
lista. O emprego da personificação como figura de linguagem ocorre mediante dis-
cursos sarcásticos e irônicos que infantilizavam a figura dos alcaides como pessoas 
obstinadas em transformar a cidade para a bicicleta. O mesmo efeito de uso dessa 
figura de linguagem também servia para duvidar da própria honestidade adminis-
trativa dos prefeitos e de suas obras cicloviárias sob a influência da Operação Lava 
Jato, que ganhava força naquele momento como iniciativa de pretenso combate 
à corrupção. Nesse grupo de matérias, também se nota o modo como a Folha de 
S.Paulo recorria à avaliação técnica de especialistas em engenharia de transportes, 
por exemplo, para escrutinar a qualidade das ciclovias inauguradas por Haddad ao 
endossar a opinião pública de que “não havia projeto para elas”.
 A categoria temática Abandono/descontinuidade da política agrupa as narrativas 
que abordam o modo como a agenda política da bicicleta entrou em decadência na 
transição entre Haddad e Dória/Covas, em São Paulo, e Paes e Crivella, no Rio de 
Janeiro, entre 2016-17. O tom de lamentação está entre as principais característi-
cas discursivas de O Globo, acentuado por um contexto mais amplo de decadência 
que se estendia à própria representação de espaço percebido desse jornal em rela-
ção à cidade do Rio após a realização dos megaeventos. Assim, na perspectiva de 
O Globo, a interrupção da política cicloviária também apontava, em um panorama 
mais amplo, a interrupção de um “sonho” de a cidade tornar-se mais próspera e 

Fonte: Reprodução de O Globo, Rio, “A polêmica ao longo de novas ciclovias da orla carioca”, 20 set. 2015.

A polêmica ao
longo de novas
ciclovias da
orla carioca
Pistas na Niemeyer e em São
Conrado atrapalharão a visão do
mar para quem estiver de carro
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com mais “ordem” perante as expectativas socialmente compartilhadas de um 
“legado olímpico”. 
 Na categoria temática Influências globais de smart cities, foram agrupadas as 
narrativas que abordaram o tratamento da bicicleta como peça de um paradigma 
de mobilidade que não se pautava mais apenas pela abordagem ambiental, mas 
também por inovações tecnológicas de um mercado pujante de bicicletas e servi-
ços liderado por startups. Essa abordagem se apresenta nas narrativas da Folha de 
S.Paulo em matérias publicadas a partir de 2018. 
 Ainda que a retórica sobre smart cities envolva predominantemente a adoção 
de recursos tecnológicos para a gestão urbana, a Folha abordou iniciativas de re-
desenho urbano – em alusão ao New Urbanism (FAINSTEIN, 2000) e à própria 
concepção de escala humana (GEHL, 2010) – como exemplos de mobilidade in-
teligente, mesmo sendo iniciativas de uso pouco ou nada intensivo de tecnologia 
(RODRIGUES; BASTOS; MENDES, 2021). A popularização de patinetes e bicicletas 
elétricas e a proliferação de aplicativos para smartphone também foram objeto de 
discussão da Folha, cujas narrativas informaram sobre os problemas de convivência 
no espaço público entre bicicletas elétricas e patinetes, por exemplo, mas sem se 
opor à expansão desses veículos (tal como acontecia entre 2012 e 2015). Vale men-
cionar, também, o modo como essas narrativas evoluíram no sentido de transferir 
as atribuições e as representações da operacionalização da mobilidade por bicicleta 
à figura de startups em detrimento dos gestores públicos, assim como o uso da bi-
cicleta e de patinetes ficou mais associado discursivamente à figura dos executivos 
que trabalham nos escritórios da avenida Brigadeiro Faria Lima.

4.3. Bicicleta como fator de risco/segurança
Esta dimensão agrupa os assuntos relacionados às experiências de segurança viá-
ria e segurança pública de uso da bicicleta. Elas estão divididas em duas categorias 
temáticas: Fatores de risco relacionados à segurança pública; Ocorrência/fatores 
de insegurança relacionados ao trânsito. Trata-se de uma dimensão importante; 
primeiro, porque, num sentido amplo, a discussão sobre segurança dos cidadãos 
vem se mostrando cada vez mais central para justificar políticas e ações públicas 
de diversas áreas em grandes cidades de países em desenvolvimento; e segundo, 
de forma mais específica, porque historicamente os fatores de risco são cruciais 
para justificar a adesão ou não à ideia da bicicleta como meio de transporte nesses 
ambientes urbanos, tanto em nível individual quanto em nível de política pública.
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Quadro 3 • Narrativas sobre a bicicleta como fator de risco/segu-
rança

Fatores de risco 
relacionados à 
segurança pública

Emprego do discurso 
passional para transmitir 
a perplexidade ante os fatores 
de insegurança pública 
relacionados ao 
uso da bicicleta 

Reiteração do termo “grupos 
de jovens em bicicleta” para 
estigmatizar socialmente os 
personagens que assaltavam 
e feriam ciclistas no Rio de 
Janeiro

Associação dos ciclistas 
violentados a grupos de alto 
poder aquisitivo

Reiteração da profissão dos 
ciclistas violentados como 
maneira de situá-los no 
espaço social

João Puerro Neto, 37, ficou sem bicicleta há 
três meses, no Ibirapuera, porque o cadeado 
que usou para prender sua magrela a uma 
árvore foi rompido com “alicate que corta 
corrente que nem manteiga”. A descrição que 
o professor de fisioterapia escutou sobre a 
eficácia do corte feito por um ladrão que levou 
embora sua Trek Navigator, de R$ 2.550, saiu 
da boca de um guarda municipal do parque.

O médico Jaime Gold, de 55 anos, se despediu 
da vida de uma forma que não fazia jus à sua 
história. Depois de lutar bravamente numa 
mesa de cirurgia no Hospital Miguel Couto – a 
operação durou oito horas –, ele morreu ontem 
de manhã como mais uma vítima da violência 
na cidade. Sucumbiu ao ataque de um bando 
de assaltantes, que o esfaqueou brutalmente 
no abdômen, anteontem à noite, quando dava 
uma de suas pedaladas diárias na Lagoa, 
cartão postal que enchia o coração do doutor 
de alegria.

Ciclista fratura os dois braços em assalto 
com faca na Tijuca: Atacado na Rua Barão 
de Mesquita, publicitário implorou pela vida.

O Estado do Rio teve 430 bicicletas roubadas 
e furtadas em julho e agosto passados, o que 
dá uma média de sete por dia. [...] Nem mesmo 
a polícia está livre dos ladrões. No fim do 
mês passado, bicicletas apreendidas foram 
furtadas de dentro da 25a DP (Engenho Novo). 
A Polícia Civil não informou quantas foram 
levadas pelos bandidos.

Dez dias após ser inaugurada pela prefeitura 
e atrair uma multidão ansiosa para percorrer, 
a pé ou de bicicleta, seu trajeto paradisíaco 
de 3,9 quilômetros de extensão, a Ciclovia 
Tim Maia, na Avenida Niemeyer, já tem um 
histórico de assaltos. Moradores da via que 
liga o Leblon a São Conrado reclamam que 
faltam policiamento e câmeras de segurança, 
e relatam que ciclistas e pedestres são 
constantemente atacados por grupos de 
jovens.

Um dos fatores que ajudam a explicar o 
aumento expressivo [de assaltos] na última 
década é a quantidade de pessoas que 
passaram a usar a bicicleta como meio 
principal de transporte. [...] Embora ainda 
representem uma proporção mínima do total 
de viagens [...], houve um salto de 275% entre 
os que têm renda familiar de mais de R$ 11,5 
mil por mês.

Ladrões de bicicleta 
(FOLHA, Cotidiano, 
2 mar. 2013).

Adeus, doutor: 
cardiologista do Fundão, 
‘pãe’ e atleta amador, 
Jaime Gold morre após 
ataque de ladrões na 
ciclovia (O GLOBO, Rio, 
21 mai. 2015)

Ciclista fratura os dois 
braços em assalto 
com faca na Tijuca (O 
GLOBO, Rio, 24 jun. 2015)

Em dois meses, Rio teve 
7 bicicletas roubadas 
ou furtadas por dia (O 
GLOBO, Rio, 23 set. 2015)

Medo na nova ciclovia: 
usuários relatam 
assaltos na recém-
inaugurada pista entre 
Leblon e São Conrado 
(O GLOBO, Rio, 27 jan. 
2016)

Furtos e roubos de 
bicicleta disparam em 
SP (FOLHA, Cotidiano, 
9 nov. 2019)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte
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Ocorrência/fatores 
de insegurança 
relacionados ao 
trânsito

Emprego de um discurso 
“neutro” sobre ocorrências 
de trânsito envolvendo 
ciclistas e motoristas 

Uso do eufemismo como 
figura de linguagem para 
atenuar o impacto das 
ocorrências (senão em 
ocorrências com desfechos 
mais drásticos, quando o 
discurso tende a ser mais 
emotivo)

Dados do Datasus mostram que, em 2009, 36 
pessoas perderam a vida em consequência de 
acidentes envolvendo bicicletas.

Um ciclista morreu ontem de manhã depois 
de se chocar com um carro na avenida 
Pirajussara, na região da Vila Sônia, zona 
oeste paulistana. No corredor viário em 
que ocorreu o acidente, por onde passam 
muitos ciclistas, deveria haver uma ciclovia, 
prometida pela gestão do prefeito Gilberto 
Kassab (PSD) para 2010.

Um ciclista morreu após ser atropelado por 
um caminhão na tarde de ontem, na Vila 
Leopoldina (zona oeste de São Paulo).

Um estudante de psicologia de 22 anos 
atropelou no começo da manhã de ontem um 
ciclista na avenida Paulista, na região central 
de São Paulo. O impacto fez com que o braço 
da vítima fosse decepado e jogado para dentro 
do carro.

Um dia após a morte do triatleta Pedro Nikolay, 
outro ciclista foi atropelado ontem, desta vez 
por um carro, na Avenida Radial Oeste, na 
Praça da Bandeira.

Trânsito hostil para 
quem anda de bicicleta 
(O GLOBO, Rio, 9 out. 
2011)

Ciclista morre em 
avenida que deveria 
ter ciclovia desde 2010 
(FOLHA, Cotidiano, 
4 abr. 2012)

Ciclista morre 
atropelado por 
caminhão (FOLHA, 
Cotidiano, 9 out. 2012)

Ciclista atropelado 
tem braço decepado e 
atirado em rio (FOLHA, 
Cotidiano, 11 mar. 2013)

Ciclista é atropelado por 
carro na Radial Oeste (O 
GLOBO, Rio, 2 mai. 2013)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte

 No tema Ocorrência/fatores de insegurança relacionados ao trânsito, observa-
-se o emprego do eufemismo como figura de linguagem para compor um discurso 
que se pretendia neutro sobre ocorrências de trânsito envolvendo ciclistas e mo-
toristas de carros e ônibus. Além disso, as narrativas destacadas no Quadro 3 são 
exemplares de como a construção discursiva recai sobre a vítima ao invés de se 
realçar o sujeito que praticou a ação (nos casos de atropelamento ou colisão com 
veículos maiores, que são maioria).
 Se, por um lado, as narrativas publicadas nos cadernos Rio (O Globo) e Cotidia-
no (Folha de S.Paulo) têm a pretensão de expressar discursos informativos sobre 
as ocorrências relatadas, ou seja, sem a participação das opiniões do enunciador, 
por outro lado, deve-se sublinhar que a própria (e suposta) neutralidade do discurso 
favorece invariavelmente a concepção dominante da ordem urbana em que os car-
ros seriam naturalmente mais “donos das ruas” do que as bicicletas. Isso fica em 
evidência quando ambos os jornais tendem a conciliar, nas mesmas reportagens, 
narrativas que discriminam o papel dos ciclistas e dos motoristas em evitar aciden-
tes, porém, sem aprofundar as diretrizes da pirâmide inversa do tráfego (que esta-
belece as prioridades de mobilidade, sobretudo na Política Nacional de Mobilidade 
Urbana) e sem problematizar a cultura do automóvel como um senso de autoridade 
assumido constantemente por quem está no volante, conforme explica Da Matta 
(2010).
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 Na categoria temática Fatores de risco relacionados à segurança pública, duas 
particularidades podem ser apontadas. No Rio, ficam em evidência os episódios de 
latrocínio como fim-meio para roubar pertences e objetos de valor dos ciclistas. Já 
em São Paulo, são mais recorrentes os episódios que visavam ao roubo das bici-
cletas em si, especialmente as de luxo, tornando vítimas predominantemente os 
ciclistas de mais alta renda, sem, no entanto, feri-los ou matá-los.
 Em O Globo, as matérias relatam majoritariamente episódios de violência ocor-
ridos em bairros de classe média, ratificando um padrão de abordagem territoriali-
zada. E, diferentemente das ocorrências e fatores de insegurança relacionados ao 
trânsito no Rio de Janeiro, o discurso nessa categoria é menos impessoal: ao passo 
que, na primeira Categoria Temática desta dimensão, O Globo tende a construir 
a ocorrência como um “acidente” ou “fatalidade”, no caso de violência urbana 
o sujeito que pratica o ato de agressão é explicitamente identificado. Os trechos 
destacados no Quadro 3 apontam a estruturação de um texto mais narrativo do que 
informativo, repleto de adjetivações e detalhes que fazem O Globo autoposicionar-
-se como porta-voz da perplexidade da opinião pública, prestando solidariedade aos 
ciclistas vitimados que ocupavam posições importantes no espaço social. O uso 
do advérbio de modo brutalmente para qualificar a maneira como o ciclista Jaime 
Gould foi esfaqueado na lagoa Rodrigo de Freitas (O GLOBO, Rio, 21 maio 2015) 
parece ser, portanto, indicativo de uma comoção seletiva que diferencia os ciclistas 
feridos ou mortos em casos de atropelamento por veículo maior (ocorrência mais 
naturalizada) daqueles feridos ou mortos por assaltos à mão armada (ocorrência 
que gera inconformismo).
 Na Folha de S.Paulo, também fica em perspectiva a solidariedade do discurso à 
demanda das classes médias e altas por maior segurança pública no uso da bicicle-
ta. O caso do ciclista cujo veículo de luxo havia sido roubado no Parque Ibirapuera 
em 2013 aponta uma característica discursiva que endossa uma narrativa liberal de 
que o Estado seria incompetente em zelar pela segurança de quem pedala (FOLHA, 
Cotidiano, 2 mar. 2013). Já em 2019, a Folha atribuiu o aumento no índice de as-
saltos ao longo da década à própria expansão da bicicleta entre a parcela mais rica 
da população, cujos veículos mais caros seriam, portanto, mais atrativos aos olhos 
de assaltantes. Isso ajuda a explicar a ausência de narrativas na Folha que desta-
cassem a reivindicação de ciclistas mais “ricos” por maior segurança no trânsito; 
grosso modo, essa pauta se vinculou mais à atuação dos cicloativistas, enquanto 
os ciclistas de classe média, aparentemente, segundo a Folha, estariam mais preo-
cupados em ter garantida a segurança de que não seriam roubados ao pedalar.

4.4. Bicicleta como estilo de vida 
Esta dimensão agrupa as matérias que abordaram assuntos relacionados aos as-
pectos comportamentais (padrões de consumo, rotinas, hábitos etc.) relacionados 
à adesão à bicicleta como meio de transporte. Elas estão divididas em duas catego-
rias temáticas: Bicicleta como marcador de privilégio, poder econômico e acesso à 
cidade; Bicicleta como marcador de adesão a um modo de vida sustentável;
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Quadro 4 • Narrativas sobre a bicicleta como estilo de vida

Bicicleta como 
marcador de 
privilégio, poder 
econômico e acesso 
à cidade

Alusão à bicicleta enquanto 
um veículo que conferia 
status social a jovens de 
classe média alta moradores 
da Zona Sul do Rio e do 
quadrante sudoeste de São 
Paulo

Abordagem da bicicleta pelas 
vias da estética e dos padrões 
de consumo (hipsterização)

Emprego da imagem da 
bicicleta em informes 
publicitários patrocinados por 
empresas e incorporadoras 
buscando associar a 
infraestrutura cicloviária 
como marcadora de 
privilégios e distinção social 
na cidade

Em clima de carnaval fora de época, o bloco 
das bicicletas se encontra na Rua Pacheco 
Leão, no Horto. Na concentração, os “foliões” 
enfeitam suas bikes, uma atração à parte, 
com flores, chapéus, máscaras e bandanas. 
[...] Começa o cortejo. O bloco é puxado por 
Julio Martin, que pedala um triciclo e leva uma 
caixa de som na garupa. [...] Logo no início do 
trajeto, o desfile encara uma feira na Avenida 
Lineu de Paula Machado. Para cumprimentar 
os feirantes, os ciclistas acionam suas buzinas 
e são retribuídos com assobios.

Tiago Leitman é o braço carioca do Cycle 
Chic, movimento fundado pelo fotógrafo 
dinamarquês Mikael Collville Andersen, que 
busca resgatar a imagem da bike não só como 
meio de transporte ecológico e saudável, 
mas chique. [...] Por que o carioca não vai de 
bicicleta ao Baixo Gávea? Por que é impossível 
ser ‘cool’ usando a bike como transporte?

Fixeiro é o pessoal ligado à cultura urbana 
hipster, à arte urbana, às bandas indies. Com 
suas bicicletas sem marchas e freios, de 
design minimalista, exibem manobras como o 
“skid”, que é a freada com o pedal (possível 
porque nessa bike a roda é “presa”, e o pedal 
não gira solto para trás). Têm sua origem nos 
entregadores de Nova York. Muitos praticam 
bike polo.

Antes de viajar para a Europa, a produtora 
de eventos determinou que seus dois dias 
na capital francesa seriam inteiramente 
dedicados a buscar uma bike estilosa e 
urbana, “que não se acha no Brasil”.

Na percepção dos paulistanos, o Itaim Bibi, 
região nobre na zona oeste de São Paulo, 
é um dos melhores lugares da cidade para 
quem quer se divertir e fazer amigos, mostra 
pesquisa Datafolha [...] A ciclovia da avenida 
Faria Lima, considerada uma das melhores 
de São Paulo, atrai usuários de toda a cidade 
para o bairro da zona oeste.

As regiões de Pinheiros e Jardins são cortadas 
por ciclovias e ciclofaixas que permitem 
passeios turísticos e acesso fácil a diversas 
atrações da cidade.

Cidade-se. O novo morar. O centro de todas as 
tendências. [...] Bares, restaurantes e espaços 
culturais são frequentemente citados nos 
materiais publicitários que anunciam os novos 
empreendimentos da região, que se valem de 
um pelo jovem e descolado, recorrendo com 
frequência a grafites, decoração moderna e 
referência a bicicletas.

Bloco das ‘bikes’ 
(O GLOBO, Revista 
O Globo, 29 ago. 2010)

Ecológica, saudável 
e chique (O GLOBO, 
Segundo Caderno, 
27 jul. 2011)

Tipos de ciclista (FOLHA, 
Cotidiano, 28 set. 2014)

Magrelas na passarela 
(O GLOBO, Revista 
O Globo, 28 dez. 2014)

Paulistano associa Itaim 
a diversão (FOLHA, 
Sobre morar, 14 ago. 
2016)

Em duas rodas (FOLHA, 
informe publicitário, 
3 mar. 2018)

Onda hipster valoriza 
imóveis do centro de SP 
(Sobre Tudo, 5 dez. 2019)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte
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Bicicleta como 
marcador de adesão 
a um modo de vida 
sustentável

Alusão à bicicleta como um 
veículo que passava a ser 
adotado como parte de um 
estilo de vida sustentável, 
orientado à esquerda política 
e adotado para impulsionar 
negócios ecológicos

Abordagem da bicicleta pelas 
vias de um estilo de vida 
“minimalista” e elitizado

Aos 34 anos, ela resolveu deixar o carro 
na garagem e adotou, há pouco mais de 
três meses, a bicicleta elétrica como meio 
de transporte. A novidade parece que vem 
conquistando os cariocas, principalmente os 
que moram próximo da orla. Em dez minutos de 
parada em uma esquina da Visconde de Pirajá, 
em Ipanema, contei cinco delas passando 
pela rua.

Eles estão ganhando as ruas na garupa do 
marketing verde das empresas. Sobre duas 
rodas, ciclistas cruzam a cidade prestando 
muitos dos mesmos serviços de entrega feitos 
por motoboys, mas sem emitir poluentes. 
Sustentabilidade à parte, eles agora querem 
provar que também podem competir com seus 
colegas motorizados no quesito eficiência.

Na porta de colégios, aquela cena clássica, 
de carros em fila dupla, disputando espaço 
com vans e ônibus que também desembarcam 
crianças, está começando a virar um problema 
do passado. Agora, na hora de deixar os filhos 
na escola, muitos pais têm optado por meios 
de transporte sustentáveis. Vale bicicleta, 
patinete e até mesmo um triciclo [...]

Elas são “Penélopes” muito charmosas e 
andam antenadas com o meio ambiente: 
abriram mão do carro, mas não da vaidade. 
Mostram pelas ruas do Rio que guidom, selim, 
capacete e luvas combinam perfeitamente 
com vestido, salto alto, maquiagem e perfume. 
[...] Para as mulheres que pensam em começar 
a ir para o trabalho de bicicleta, Carla dá dicas. 
É possível pedalar de salto alto, inclusive fino, 
sem perder a classe: basta prestar atenção 
para ele não entrar no pedal

Pedalar deixou de ser apenas uma atividade 
de lazer. Com a ampliação da malha cicloviária 
de São Paulo, a bicicleta passou a ser uma 
alternativa interessante para quem quer se 
deslocar pela cidade, fugir do trânsito e ter 
uma vida mais saudável.

Magrela e com 
eletricidade (O GLOBO, 
Razão Social, 1º fev. 
2011)

Delivery de bike (FOLHA, 
Revista Sãopaulo, 15 
jan. 2012)

Fila dupla diante da 
escola? Só de veículos 
até três rodas (O 
GLOBO, Rio, 9 out. 2016)

‘As Penélopes’ sobre 
duas rodas (O GLOBO, 
Rio, 10 jun. 2018).

Pedala! (FOLHA, Informe 
publicitário, 14 set. 2019)

Categoria temática Características discursivas Narrativas Fonte

 Em O Globo, a categoria temática Bicicleta como marcador de privilégio, poder 
econômico e acesso à cidade tem maior recorrência na primeira metade da década 
(2010-2015), enquanto na Folha de S.Paulo as matérias apareceram mais a partir de 
2016. Em ambos os veículos, as narrativas caracterizam e celebram a emergência 
de tribos urbanas que se destacavam não apenas porque ensaiavam usar a bicicleta 
como meio de transporte, mas especialmente porque se apropriavam do produto 
“bicicleta” como fator de distinção social, nos termos de Bourdieu (2007).
 Criado em 2006 na Dinamarca, o movimento Cycle Chic teve bastante desta-
que em O Globo ao ser retratado como um movimento global influente entre jovens 
de classe média alta do Rio que pedalavam com roupas e bicicletas estilizadas. 



Também é interessante observar como essa tribo foi retratada como um grupo so-
cial seleto e com inter-relações de proximidade no espaço físico e social. O compar-
tilhamento de espaços era tanto de identidade ocupacional (designers, jornalistas, 
arquitetos, estilistas etc.) como de vizinhanças em comum (bairros como Ipanema, 
Jardim Botânico, Gávea e Leblon). Narrativas publicadas no caderno Ela, em 15 de 
março de 2013 e 15 de fevereiro de 2014, e na Revista O Globo, em 28 de dezem-
bro de 2014, reforçavam a distinção dessa tribo de influenciadores por meio de fo-
tografias com cores vibrantes, cujos personagens (todos fenotipicamente brancos, 
vale notar), contraste e apelo visual contribuíam para promover a bicicleta pelas vias 
da estética e do consumo (Figura 5).

Figura 5 • Retórica visual da bicicleta como veículo marcador de 
privilégios, poder econômico e acesso à cidade no jornal O Globo 
(2014)

 Na Folha de S.Paulo, o uso da bicicleta como elemento marcador de privilégios 
é retratado predominantemente em espaços hipsterizados (ALCÂNTARA, 2019)6. 
Foi assim como, entre 2013 e 2016, as narrativas da Folha representavam a amplia-
ção da mobilidade por bicicleta pelos hipsters: jovens universitários e profissionais 
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6 Segundo Alcântara (2019), hipsterização é um fenômeno caracterizado pela crescente atração (tanto para 
 moradia como para lazer e consumo) de jovens adultos brancos de camadas médias superiores a áreas 
 tradicionalmente desvalorizadas pelo mercado imobiliário, como a Vila Buarque, no centro de São Paulo.

VON RICHERS, OFICINA QUE MONTA BICICLETAS COM PEÇAS RARAS GARIMPADAS, 
FAZ SUCESSO ENTRE OS PRATICANTES DA PEDALADA COM CHARME

NÃO BASTA TER UM CESTO BONITINHO

ROLÉ COM BIKE FASHION

PUBLICITÁRIO E EX-NAMORADO DE MARC JACOBS
LORENZO MARTONE LANÇA BICICLETAS COLORIDAS

Magrelas na passarela

Fonte: Reprodução, em sentido horário – jornal O Globo, Revista O Globo, “Magrelas na passarela”, 28 dez. 
2014; jornal O Globo, Ela, “Rolé com Bike Fashion”, 15 mar. 2014; jornal O Globo, “Não basta ter um cesto 
bonitinho”, 15 fev. 2014.
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da área “criativa” de classe média e média alta, geralmente brancos, progressistas 
e com um estilo de vida cosmopolita que fetichizavam a bicicleta como um meio 
de transporte vanguardista e estetizado. Vale sublinhar que, para a Folha, os hips-
ters ciclistas foram referenciados mais pelo apelo visual (com roupas estilizadas e 
bicicletas sem marchas e freios) e menos pela possível ameaça que causavam à 
ordem urbana dominante, tal como costumavam ser representados os cicloativis-
tas (FOLHA, Revista Sãopaulo, 17 mar. 2013), ainda que ambos sejam grupos mais 
alinhados à esquerda política.
 Outro padrão marcante são as narrativas que expressam a captura da imagem 
da bicicleta pelo mercado imobiliário voltado para a classe média. A maior parte des-
sas matérias foi redigida pela Folha de S.Paulo sob encomenda de incorporadoras e 
publicadas predominantemente entre 2017 e 2019, momento em que a resistência 
à introdução da bicicleta no sistema de transportes de São Paulo já havia arrefecido 
(sobretudo no que tange à implantação das ciclovias). Nota-se, então, um discurso 
de distanciamento às críticas que eram feitas pela Folha no início da década sobre 
as ciclovias, uma vez que estas, agora, em vez de ameaçar a ordem urbana domi-
nante, contribuíam para reforçar os parâmetros de distinção social dos bairros que 
haviam sido privilegiados com a implantação dessas infraestruturas – como os Jar-
dins, Pinheiros, Itam Bibi, Perdizes e a região central – e, assim, explorar novos ni-
chos de mercado e produção imobiliária. Embora muitas dessas publicações sejam 
pagas, elas refletem uma possível mudança de mindset das classes dominantes e/
ou mais influentes de São Paulo em relação à bicicleta e das quais a própria Folha, 
em certa medida, faria parte dada sua posição de quality paper.
 Na categoria Bicicleta como marcador de adesão a um modo de vida sustentá-
vel, foram encontradas matérias que abordavam o comportamento de viagem de 
jovens adultos brancos de classe média e média-alta, funcionários e empregados 
públicos, designers, arquitetos, recém-casados, vegetarianos, orientados à esquer-
da política etc. e que utilizavam a bicicleta como parte de um estilo de vida ecolo-
gicamente correto e materialmente “desapegado”. Em outubro de 2016, O Globo 
retratou a rotina de pais jovens que haviam passado a usar a bicicleta para levar os 
filhos à escola como meio não somente de driblar os congestionamentos costumei-
ros nas regiões com maior presença de escolas, mas também de estimular hábitos 
saudáveis entre seus pares.
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Figura 6 • Retórica visual da bicicleta como adesão a um estilo de 
vida sustentável no jornal O Globo (2016)

 A imagem publicada (Figura 6) nessa reportagem mostra homens heterosse-
xuais na faixa dos 30 aos 45 anos de idade, brancos, vestidos com roupas simples 
(camisetas básicas, bermudas cargo, chinelo ou tênis esportivo) e com filhos meno-
res de 10 anos de idade. O cenário é o bairro de Laranjeiras, que, embora localizado 
na Zona Sul, é ligeiramente menos elitizado do que os bairros da mesma região 
retratados nas reportagens sobre o Cycle Chic. Mesmo com a mudança de retórica 
visual e recorte territorial, o apelo estético relacionado à bicicleta continuou sendo 
um símbolo marcante na medida em que a representação desses personagens 
pelos jornais também projetava um estilo despretensiosamente despojado e mini-
malista7.

7 É importante ressaltar que também foram encontradas (poucas) reportagens que abordaram o dia a dia de 
 quem pedala nos espaços periféricos tanto no Rio como em São Paulo. No entanto, elas foram enquadradas 
 na categoria temática Desigualdades Socioespaciais (dimensão: Bicicleta como agenda política) dado o en- 
 foque editorial de O Globo e da Folha de S.Paulo em denunciar ou caracterizar as más condições desses 
 locais em vez de descrever os aspectos comportamentais e padrões de consumo de quem pedala por 
 necessidade (ou, mesmo, por estilo de vida) nos bairros menos privilegiados.

Fonte: Reprodução do jornal O Globo, Rio, “Fila dupla diante da escola? Só de veículos de até três rodas”, 9 
out. 2016.

Fila dupla diante da escola? Só de veículos de até três rodas.
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5. Considerações finais: a mobilidade por 
bicicleta foi aceita ou não?
Este artigo buscou compreender como se deu a aceitação política da bicicleta no 
Rio e em São Paulo. Como a Folha e o Globo contribuíram para orientar uma maior 
legitimação da bicicleta como meio de transporte entre 2010 e 2019? Mediante 
narrativas polissêmicas (favoráveis, desfavoráveis, contraditórias etc.), foi possível 
observar uma trajetória otimista no modo como esses jornais colaboraram para 
pautar uma opinião pública mais amigável à bicicleta – para o caso de São Paulo, em 
particular, isso aconteceu mais no final da década. 
 Esse achado vai ao encontro da hipótese desta pesquisa e apresenta particula-
ridades meritórias de reflexão. 
 Em primeiro lugar, a distinção entre os contextos urbanos e políticos de Rio e 
São Paulo é decisiva para compreender o posicionamento discursivo de O Globo e 
da Folha de S.Paulo, respectivamente, e o modo como enunciaram suas narrativas. 
A abordagem mais entusiasmada e persuasiva de O Globo foi congruente à par-
ceria político-empresarial do Grupo Globo com a coalizão PT-MDB, que beneficiou 
uma série de investimentos cicloviários na capital fluminense até 2016. Isso explica 
como as representações de espaço amigáveis à bicicleta possuíam o respaldo de 
um veículo de comunicação que, embora apartidário (em seus princípios editoriais), 
colaborava ativamente com a gestão municipal de Eduardo Paes no front dos pre-
parativos da cidade para os megaeventos.
 Para o caso de São Paulo, as análises mostraram como o posicionamento tradi-
cionalmente de oposição da Folha de S.Paulo ao PT foi coerente com a propagação 
de discursos críticos e menos amigáveis à política cicloviária de Haddad à revelia 
dos benefícios e ganhos coletivos que esta poderia trazer para a cidade. Mesmo 
que a incidência das críticas tenha predominado durante a gestão petista, obser-
vou-se a resistência da Folha à agenda política da bicicleta ainda na gestão Kassab, 
sublinhando o perfil mais conservador e reacionário desse veículo demonstrado por 
Azevedo (2018) e Campos, Coimbra e Oliveira (2019). Isso não significa, contudo, 
que a abordagem de O Globo tenha sido menos conservadora do que a da Folha 
de S.Paulo, mas ilustra contextos distintos de produção do espaço urbano e os 
interesses políticos que estavam em jogo em cada cidade. 
 Outra vertente a ser explorada em pesquisas futuras é avaliar em que medida 
as narrativas mais amigáveis à bicicleta presentes no fim da década poderiam estar 
mais atreladas à necessidade de a Folha reposicionar seu perfil mais conservador 
diante da emergência do bolsonarismo como um movimento de extrema direita e 
anti-iluminista (SCHWARCZ, 2019) que vem descredibilizando os segmentos mais 
ilustrados da direita política, pelo menos, desde 2018. 
 De mais a mais, para os dois casos, evidenciou-se o poder de influência dos 
jornais em pautar e/ou forjar a opinião pública mediante a valorização de determina-
dos discursos e posicionamentos em detrimento de outros e a própria abordagem 
da opinião pública como sinônimo de opinião publicada (HABERMAS, 1984 apud 
MARQUES; MONT’ALVERNE; KNIESS et al., 2017).



242   Desafio Mobilidade 4

 Em segundo lugar, cabe comentar as estratégias e reações político-culturais de 
introdução da bicicleta conforme a abordagem territorial. Enquanto no Rio de Janei-
ro a execução da política cicloviária teve como epicentro o espaço icônico da orla da 
Zona Sul como difusor de um estilo de vida desejado para a cidade (e com apoio do 
jornal O Globo), no espaço mais icônico de São Paulo, por sua vez, esse processo 
foi diferente. É interessante observar como a avenida Paulista só foi “autorizada” a 
receber infraestrutura cicloviária permanente após uma sucessão de experimentos 
pilotos nesse próprio logradouro ou em outras partes da cidade como estratégias 
que balizaram em que medida valeria a pena correr o risco transformar um espaço 
urbano simbólico que já estava “organizado” havia décadas.
 A Folha de S.Paulo reforçou esse posicionamento opositivo à intervenção na 
avenida Paulista em reiterados episódios, mostrando sua participação relevante nos 
processos de domínio e controle da produção do espaço. Segundo Harvey (2006), 
discursos também são capazes de promover barreiras simbólicas à acessibilidade 
de agentes sociais indesejados e, ao mesmo tempo, de produzir formas territorial-
mente determinadas de solidariedade social (no caso, solidariedade do periódico à 
narrativa hegemônica de cidade pautada a favor do automóvel e de seus beneficiá-
rios).
 Na dimensão “Bicicleta como estilo de vida”, é importante refletir sobre como 
as narrativas jornalísticas podem ser parciais ou incompletas ao desconsiderarem 
a diversidade de ciclistas quando tratam a migração modal pela perspectiva das re-
lações de consumo e de modos de vida estetizados nos bairros mais nobres. Isso, 
além de ignorar dados sumamente importantes revelados pela Pesquisa Perfil do 
Ciclista (TRANSPORTE ATIVO; LABMOB, 2015; 2018) sobre a maior quantidade 
de usuários de bicicleta nas áreas periféricas do que nas áreas centrais, também 
nos leva a problematizar sobre como a noção de estilo de vida é mobilizada pe-
los jornais. Afinal, o dia a dia de quem pedala nos espaços periféricos teve maior 
aderência às narrativas sobre Desigualdades Socioespaciais (dimensão: “Bicicleta 
como agenda política”), mostrando o cotidiano de quem pedala na periferia como 
jornada difícil e penosa de realizar. Além disto, essa narrativa da bicicleta pelas vias 
estéticas e do consumo também reforça o esvaziamento do papel desse meio de 
transporte em promover um maior direito à cidade, especialmente no contexto de 
duas metrópoles cujas desigualdades territoriais se refletem substancialmente na 
acessibilidade.
 Outra reflexão é que a predominância de narrativas sobre a bicicleta como 
agenda política é indicativa de avanços. Uma hipótese que poderia ser analisada é 
a de que, talvez, num período anterior ao que foi averiguado neste trabalho (já que 
a agenda de política cicloviária, de fato, se fortaleceu nas duas cidades observadas 
entre 2010-19), as matérias de jornais poderiam ter se concentrado muito mais 
na dimensão da bicicleta como fator de risco/segurança do que na dimensão da 
agenda política. Isto é, resumindo-se a noticiar ocorrências e falta de segurança dos 
ciclistas diante da prevalência do transporte motorizado.
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 Por fim, a reflexão conclusiva é sobre em que medida a bicicleta tem sido aceita 
ou, na verdade, tolerada nos espaços urbanos do Rio e de São Paulo. Embora o sen-
tido denotativo entre os dois verbetes seja fronteiriço, “aceitar” pressupõe estar de 
acordo com algo, aprovar e concordar, enquanto “tolerar” denota consentir alguma 
coisa em relação à qual se fazem restrições ou com a qual não se concorda. O tra-
tamento supostamente “neutro” que os jornais conferem às ocorrências de inse-
gurança viária (que continuam sendo um dos maiores fatores de constrangimento 
à mobilidade por bicicleta) revela como se organiza essa fronteira entre aceitar e 
tolerar a bicicleta no compartilhamento do espaço e suas tendências de progresso 
para a década seguinte.
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