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RESUMO 
 

Há uma relação desigual e conflituosa no espaço urbano e viário de Goiânia entre as bicicletas 

e outros modais de transporte. É necessário, portanto, repensar os padrões de mobilidade 

vigentes nessa capital e faz-se urgente a tomada de ações que possam mitigar as 

externalidades decorrentes do uso desmedido dos veículos motorizados individuais no espaço 

urbano goianiense. Entre essas ações, destaca-se a ciclomobilidade, a qual deve ser entendida 

como uma opção de mobilidade urbana saudável, ambientalmente responsável, econômica e 

acessível às distintas classes sociais e faixas etárias. Sua maior eficiência depende da 

complementaridade e da intermodalidade em relação aos modais de transporte coletivo 

urbano, já que a bicicleta é um meio de transporte recomendado para percorrer pequenas e 

médias distâncias. A partir dessas premissas, este estudo objetivou compreender a viabilidade 

da bicicleta como meio de transporte e a ciclomobilidade como alternativa a uma mobilidade 

urbana mais plena, ampla e diversificada. Os procedimentos metodológicos basearam-se em 

levantamento bibliográfico que tratam sobre temas ligados a mobilidade urbana, 

ciclomobilidade, transporte, planejamento urbano e responsabilidade ambiental. Foram feitas 

pesquisas documentais, levantamentos de dados secundários em órgãos oficiais, trabalhos de 

campo e mapeamentos referentes a infraestrutura cicloviária de Goiânia. A pesquisa indica 

que espaços urbanos onde foram criadas as condições adequadas para a prática do ciclismo 

como opção de transporte, ampliaram a mobilidade de seus habitantes, sobretudo daqueles 

que possuem menor poder aquisitivo, e que estavam condenados a uma condição de 

imobilidade por não possuírem veículos motorizados individuais ou por não contarem com 

um sistema de transporte coletivo urbano qualificado. O uso da bicicleta é mais rápido e 

barato que outras opções de transporte, além de contribuir com um outro sentido de arranjo do 

espaço urbano, mais saudável e benéfico à cidade. Nesse sentido, nota-se que a valorização 

desse meio de transporte pode ser vista como parte de uma solução para mitigar os acidentes 

de trânsito, os níveis de poluição atmosférica decorrente da queima de combustíveis fósseis e 

para desafogar o trânsito caótico de várias cidades espalhadas pelo mundo, inclusive em 

Goiânia. É por isso que defendemos a ciclomobilidade como uma alternativa possível e 

necessária à mobilidade urbana das cidades de hoje e de amanhã. 
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ABSTRACT 
 

There is an unequal and conflictive relationship in the use of urban road space within Goiânia 

between bicycles and other modes of transportation. We, therefore, need to rethink the 

mobility patterns prevailing in this capital and urgently take actions that could mitigate the 

externalities arising from the excessive use of individual motor vehicles within Goiania´s 

urban spaces. These actions include cycling, which should be understood as a healthy urban 

mobility option that is environmentally responsible, economical and accessible to different 

social classes and age groups. Its greater efficiency depends on complementarity and 

integrated use  in relation to the modalities of public urban transport, since the bicycle is a 

recommended means of transport for traveling small and medium distances. Based on these 

premises, this study aimed to understand the feasibility of cycling as a means of transportation 

and an alternative for a fuller, wider and more diversified range of urban mobility. The 

methodological procedures were based on bibliographical surveys that deal with themes 

related to urban mobility, cycling, transportation, urban planning and environmental 

responsibility. Documentary surveys and secondary data surveys were carried out among 

official bodies, together with fieldwork and mapping related to the cycling infrastructure of 

Goiânia. The research indicates that urban spaces where the right conditions for the practice 

of cycling as a transportation option were in evidence, served to increase the mobility of its 

inhabitants, especially those who have lower purchasing power, and who suffered from a lack 

of mobility because they did not own vehicles, individual motorcycles or because they did not 

enjoy the use a proper urban public transport system. The use of the bicycle is faster and 

cheaper than other transportation options, in addition to contributing to a different use of 

urban space, one that is more healthy and beneficial to the city. In this sense, the valorization 

of this means of transport can be seen as part of a solution for mitigating against traffic 

accidents, the levels of atmospheric pollution from the burning of fossil fuels and to relieve 

the chaotic traffic of several cities scattered throughout the world, including Goiânia. This is 

why we advocate cycling as a possible and necessary alternative for enhancing urban mobility 

in cities today and tomorrow. 

 

Keywords: cycling, bicycle, mobility, urban 
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INTRODUÇÃO 
 

A cidade não é acessível a todos. E as condições de mobilidade urbana e de circulação 

estão envoltas em conflitos de ordem econômica, espacial, política e social. Por sua vez, 

quando a mobilidade é marcada por uma nítida desigualdade que interfere inclusive no acesso 

à cidade e no direito à cidade, seu tratamento não pode ser negligenciado.   

A mobilidade urbana é um dos temas emergentes mais importantes do século XXI e 

envolve elementos que perpassam pelo planejamento urbano, pela promoção de oportunidades 

que o urbano oferece e por se relacionar diretamente com a questão da qualidade de vida nos 

espaços urbanos. A mobilidade urbana é um atributo das cidades e pode ser entendida como 

um modo de vivenciar a urbe. 

São inúmeras as possibilidades de se tratar sobre as questões ligadas a mobilidade 

urbana. Uma possiblidade seria tratar sobre o papel da mobilidade como um elemento atuante 

na (re) produção do espaço geográfico. Outro aspecto a ser explorado poderia ser sobre a sua 

base legal (Lei nº 12.587/2012). Ou ainda a relação entre “a mobilidade e sua importância 

vital para as relações econômicas e para a reprodução do mundo do trabalho” (Vasconcellos, 

2001, p. 37). Este estudo aborda a ciclomobilidade como proposta concreta por um novo 

paradigma no contexto da mobilidade urbana. 

Historicamente as políticas públicas de mobilidade urbana e as práticas de planejamento 

urbano no Brasil, priorizaram o aumento da capacidade viária das urbes como uma opção para 

um eficaz modelo de mobilidade urbana. Todavia, de acordo com Macedo (2009, p. 328), 

“essa política já se mostrou inadequada”.  

As políticas públicas ortodoxas voltadas para a mobilidade urbana nos grandes centros 

urbanos do Brasil (inclusive em Goiânia), concentraram a maior parte dos investimentos na 

expansão da infraestrutura viária, que geralmente são obras de grande magnitude e que 

conferem visibilidade aos seus idealizadores, mas que não satisfaz as necessidades de 

mobilidade de uma parcela significativa das pessoas, sobretudo as de menor poder aquisitivo 

e que habitam as periferias. 

Destarte, o fenômeno da urbanização acelerada, que caracterizou esse processo nos 

países em desenvolvimento, assumiu contornos alarmantes, o que induziu na formação de 

espaços urbanos espraiados muitas vezes desprovidos de equipamentos urbanos e de 

infraestruturas adequadas à plena mobilidade urbana. Esse crescimento horizontal das 

cidades, reflete a incapacidade dos governos em resolver os problemas de habitação ao 

mesmo tempo que revela algumas formas de uso e apropriação do solo urbano. 
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Diante desse cenário que evidencia um quadro de macrocefalia urbana, o processo 

acelerado de suburbanização das cidades não foi acompanhado por investimentos em 

transporte público. Ainda hoje os serviços de transportes públicos coletivos evidenciam falhas 

e caracterizam-se pela precariariedade no atendimento ao público usuário. Por sua vez, o 

poder público (goianiense, em especial) em vez de qualificar os transportes coletivos de 

massa, optou por construir vias adicionais e pensar em soluções para o transporte motorizado 

individual, o que resultou num convite direto à aquisição de automóveis e gerou um aumento 

exponencial da frota de veículos. Segundo Gehl (2015, p. 8), “é notório que mais vias levam a 

um aumento de trânsito”. 

Como consequência da preferência dada a automobilidade em detrimento dos modos de 

transporte ativo, verifica-se nos espaços urbanos que o uso desmedido dos automóveis e do 

estímulo à motorização, conduziu a uma série de externalidades e impactos ambientais de 

ordem negativa, tais como o aumento na produção de ruídos (poluição sonora), contaminação 

local do ar (poluição atmosférica) e o aumento de acidentes de trânsito com vítimas fatais que 

atingem principalmente as pessoas mais jovens que compõem a população economicamente 

ativa (PEA). 

Por conseguinte, uma das preocupações centrais de inúmeras cidades brasileiras, entre 

elas Goiânia, é com relação ao tráfego e à crescente taxa de motorização entre as populações 

urbanas. É nesse contexto que a ciclomobilidade apresenta-se como alternativa factível capaz 

de cruzar o limiar de dependência do automóvel ao mesmo tempo em que reforça a vida na 

cidade e aumenta os índices de qualidade de vida urbana. 

No período hodierno, a ciclomobilidade é uma resposta óbvia para muitos dos 

problemas relacionados a mobilidade urbana que cidades do mundo todo enfrentam. Entre os 

proveitos decorrentes da valorização da ciclomobilidade nas cidades, pode-se destacar vários 

aspectos, entre eles os de ordem econômica, como a economia espacial proporcionada pela 

bicicleta, a economia energética (pela diminuição da pressão em relação aos combustíveis 

fósseis), além da economia com as despesas médico-hospitalares, já que esse modal de 

transporte não motorizado além de não poluir a atmosfera é um instrumento de medicina 

preventiva. Sem falar que a ciclomobilidade perpassa por outros aspectos, como as 

experiências dos sujeitos na urbe e pelo aumento das trocas interpessoais na cidade. Speck 

(2017), pondera sobre os (e) feitos da ciclomobilidade: 

 

Depois de seis meses de regime sem carro, tinha perdido uns cinco quilos ao pedalar 

e, também, reduzi meus níveis de estresse por ter evitado o tráfego. Além disso, 



18 

 

economizei milhares de dólares em transporte e desenvolvi uma compreensão mais 

profunda de minha cidade, vivendo-a no ritmo da pedalada. (SPECK, 2017, p. 70). 

 

De forma semelhante ao autor Speck (2017), a minha aproximação com o tema 

estudado (a ciclomobilidade), se deve por uma razão bem simples. A bicicleta faz parte de 

minha realidade cotidiana há 13 anos, tanto como opção de transporte pelas ruas de Goiânia, 

como um recurso para aquisição de maior qualidade de vida, a partir da prática do mountain 

bike (MTB) pelas trilhas nos remanescentes de Cerrado em Goiás. Costumo dizer aos 

companheiros de percursos que o corpo é a bicicleta da minha alma. 

Pessoalmente sinto que pedalar na cidade é uma oportunidade de vivenciá-la em outra 

velocidade, experimentar seus lugares e suas paisagens por outras perspectivas e por outros 

ângulos. Pedalar é percorrer os caminhos no tempo suportado pelo próprio corpo. Para além 

da objetividade dos deslocamentos utilitários e pragmáticos, o uso da bicicleta como meio de 

transporte é ao meu ver e sentir, uma forma de produção de vínculos entre o sujeito (o eu) e a 

cidade. 

A partir dessas premissas, a motivação para a realização deste estudo que objetivou 

compreender a viabilidade da bicicleta como meio de transporte e a ciclomobilidade como 

alternativa a uma mobilidade urbana mais plena, ampla e diversificada, deve-se 

principalmente pela relação de proximidade e familiaridade existente entre o pesquisador e a 

bicicleta há mais de uma década.  

Para a realização desta pesquisa foram feitos levantamentos bibliográficos e pesquisas 

documentais acerca de temas voltados à mobilidade urbana, responsabilidade ambiental 

(sustentabilidade), transporte cicloviário, ciclomobilidade e planejamento urbano. Para tanto, 

foi necessário consultar artigos, periódicos, dissertações e teses para o suporte teórico-

metodológico e o desenvolvimento da pesquisa.  Durante as etapas da pesquisa, alguns grupos 

de ciclistas de Goiânia, que usam a bicicleta como meio de transporte e/ou lazer e atores 

ligados a gestão do trânsito goianiense foram entrevistados mediante a aplicação de 

questionários semiestruturados.  

Sobretudo os relatos dos (das) ciclistas, permitiram que o pesquisador se aproximasse 

do público alvo do estudo, o que possibilitou preencher uma lacuna de dúvidas e compreender 

de maneira mais próxima os desejos, as expectativas e os desafios encontrados pelos (as) 

ciclistas que pedalam heroicamente pelo espaço urbano goianiense.  

Também foram realizados levantamentos e mapeamentos com base em bancos de dados 

e informações referentes à infraestrutura de mobilidade urbana em Goiânia e, sobre os modo 
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de transporte cicloviário. Fez parte desta etapa do trabalho a coleta e a normatização de dados 

censitários referentes a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2010) e, a 

associação de dados alfanuméricos aos arquivos vetoriais do tipo shapefile. Utilizou-se a 

imagem de satélite Digital Globe 2008 para a identificação e mapeamento das estações de 

bicicletas compartilhadas e foi feito o tratamento de informações em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica – SIG, no caso o ArcMAP® da Environmental Systems Research 

Institute – ESRI. O recurso fotográfico também foi utilizado neste estudo. Procurou-se 

explorar a linguagem visual (a fotografia), não apenas como mera ilustração, mas como forma 

de descrição do real.  

Ademais, esta dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro foi analisado 

as definições conceituais acerca da mobilidade urbana e o papel social desempenhado pelo 

automóvel e pela bicicleta. No segundo, foi discutido o papel estratégico da construção de 

Goiânia, no sentido de promover a  interiorização da ocupação territorial das Regiões Centro 

Oeste e Norte do país e a sua vinculação com o ideal moderno de planejamento urbano do 

século XX, influenciado pela escola francesa de urbanismo. Ainda, nesta parte do trabalho, 

uma discussão sobre o destaque dado a bicicleta nos documentos oficiais da cidade foi feito 

bem como um diagnóstico da infraestrutura cicloviária na cidade. No terceiro e último 

capítulo da pesquisa, foi apresentado uma proposta de conceituação acerca da expressão 

cilomobilidade e, a partir da realidade de outras experiência urbanas, foi discutido alguns 

cenários referentes aos desafios e as possibilidades da implantação de uma efetiva política 

pública de ciclomobilidade em Goiânia. 

De modo geral, pode-se afirmar que a metrópole goianiense apresenta-se atualmente 

dominada pelo automóvel, mas este cenário possui ainda uma natureza reversível. Mas como 

afirma Speck (207, p. 180), “é hora de criar infraestrutura para bicicletas que não só dê espaço 

aos ciclistas, mas que, de fato e de direito, os convide a compartilhar as vias” e a cidade. 

Nesse sentido, Goiânia deve se atentar as possibilidades de exploração da ciclomobilidade 

como opção de transporte para sua população. Além disso, o autor ressalta que “qualquer 

investimento que ignore os ciclistas é dinheiro que poderia ser bem mais gasto” (SPECK, 

2017, p. 176). 
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CAPÍTULO 1 – MOBILIDADE URBANA, O USO DA BICICLETA E O DIREITO À 

CIDADE 

 

A mobilidade é uma necessidade social inerente a sociedade urbana. Muito mais que um 

mero deslocamento físico de pessoas e mercadorias, a mobilidade apresenta aspectos da 

produção do espaço geográfico, envolve os elementos e formas do desenho urbano e reflete a 

organização da estrutura socioespacial da urbe. As ações do planejamento de mobilidade 

devem compreender que a rua como espaço social, precisa integrar, com segurança, as 

pessoas e o tráfego.  

O planejamento da mobilidade também considera sobre quais são os meios de 

transporte que as pessoas utilizam (ônibus, automóvel, motocicleta, bicicleta, a pé, etc.), e 

sobre a eficiência dos diferentes eixos modais de transporte urbano.  

No caso brasileiro, o modelo de mobilidade urbana adotado pelas cidades priorizou ao 

longo do século XX os transportes motorizados individuais em detrimento dos meios de 

transporte ativos (bicicleta e a pé) e alternativos (transporte público coletivo – TPC). Este 

capítulo orientar-se-á, a partir de reflexões teóricas que apontam para os benefícios 

proporcionados pela mobilidade verde ao mitigar os impactos negativos causados pelo 

automóvel e pela perspectiva de que a mobilidade urbana é uma das condições para se 

alcançar um pleno direito à cidade. 

 

1.1 O conceito e o sentido da mobilidade 

 

Etimologicamente, o termo “mobilidade deriva do latim, mobilitas, mobilis, que 

significa o que é móvel (que pode se mover)” (MAGALHÃES, ARAGÃO, YAMASHITA, 

2013, p. 3). A preocupação em torno do tema mobilidade não é recente. Ainda na Antiguidade 

– há mais de 2 mil anos em Roma – o imperador Júlio César lidou com o intenso tráfego de 

carruagens na capital do Império Romano. Entre as medidas tomadas, proibiu-se inicialmente 

a circulação de carruagens durante o dia no centro de Roma. Posteriormente limitou-se o 

número de carruagens que poderiam entrar na cidade. 

Mas foi no início do século XX, com a expansão da urbanização e a consolidação da 

indústria automobilística, que o tema mobilidade começou a ser tratado de forma técnica e 

científica por entidades profissionais. As primeiras organizações a se preocuparem com os 

aspectos da mobilidade, surgiram em países desenvolvidos. Entre essas instituições destacam-

se os pioneiros ITE – Institute of Traffic Engineers dos EUA e o RRL – Road Research 

Laboratory da Inglaterra. (Graces Guide web site, 2018). 
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Todavia, como atestam Portugal e Mello (2017), a ênfase inicial dada pelos 

profissionais que atuavam nessas instituições, estava concentrada no tráfego veicular e no 

espaço viário, ou seja, davam demasiada importância a dimensão quantitativa da demanda e 

na velocidade das viagens, o que contribuía para incentivar o uso dos automóveis.  

Vasconcellos (2001), considera que essa fase inicial do planejamento da mobilidade, 

possuía um enfoque técnico tradicional e era limitado a cálculos gerais sobre quantidades e 

custos de deslocamentos motorizados e trazia consigo uma ideia implícita de que o 

planejamento de transporte e trânsito são intervenções essencialmente neutras, sem 

repercussões sociais ou políticas. Conforme o autor: 

 

O aumento no uso do automóvel e o crescimento urbano a ele associado levaram a 

organização de técnicas caracterizadas pela predominância do engenheiro de tráfego, 

desenvolvendo planos para a acomodação do automóvel; este trabalho foi baseado 

em metodologias supostamente neutras e científicas, assim como no suposto 

objetivo de promover a “melhor distribuição de recursos. (VASCONCELLOS, 

2001, p. 19). 

 

A massificação da posse e do uso do automóvel trouxe consigo diversos conflitos, entre 

eles o de ordem espacial, pois interferiu na circulação das pessoas e sua segurança nas vias 

públicas. Apesar dessa constatação, a ênfase dada pela abordagem tradicional de 

planejamento de transporte, manteve o foco no tráfego dos automóveis e em possibilitar a 

elevação da velocidade dos deslocamentos dos eixos modais motorizados. 

Jones (2014) indica que o objetivo das ações ligadas a mobilidade, estavam orientadas 

por uma relação de cooperação entre as indústrias automobilísticas e pela política de 

transporte arquitetada pelo Estado. De acordo com o autor, o Estado desempenhou um 

importante papel no sentido de fomentar a indústria automobilística, por ter sido o principal 

financiador da infraestrutura necessária para circulação automotiva, como a construção de 

vias expressas, oferta de estacionamento e o aumento da capacidade viária para atender as 

necessidades do tráfego motorizado individual, além de estimular o uso do carro por meio de 

políticas públicas que visavam a redução de impostos.  

Portugal e Mello (2017, p. 2), ressaltam que “essa concepção de mobilidade implica 

grandes investimentos públicos”. As soluções que priorizaram o atendimento das 

necessidades do tráfego motorizado individual, vieram acompanhadas de medidas que 

causaram a deterioração dos transportes públicos coletivos e rapidamente acentuaram os 

congestionamentos, os acidentes de trânsito e os índices de poluição. Dessa forma, pode-se 

perguntar: a quem interessava esse modelo de mobilidade urbana? Certamente não era a 

sociedade. 
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Neste cenário, nota-se que o conceito de mobilidade estava incompleto ou mesmo 

mutilado. Até então, o enfoque dado ao uso desmedido de automóveis, dava um sentido de 

isolamento e incompletude a ideia de mobilidade.  

Vasconcellos (2001, p. 18) aponta que “a década de 1960 marcou uma crise na 

legitimidade do planejamento de transportes, quando vários dos seus pressupostos começaram 

a ser criticados e até contestados por propostas alternativas”. Era necessário uma mudança de 

paradigma e, segundo Portugal e Mello (2017, p. 9), “a mobilidade, percebida pelos seus 

aspectos quantitativos, abre espaço para seus elementos qualitativos”.  

Destarte a segunda metade do século XX marca a ascensão das abordagens alternativas 

com foco na mobilidade verde1, ou ambientalmente responsável, que deixa de concentrar-se 

em demasia no tráfego veicular e passa a ter foco nas pessoas, na moderação do tráfego, nos 

impactos sociais e ambientais decorrentes do uso de cada meio de transporte e pela postura de 

ver a cidade de forma holística, como um espaço social e de pertencimento coletivo.  

De acordo com Vasconcellos (2001, p. 19), este período marca “a inclusão da sociologia 

e da ciência política nos novos enfoques na área do planejamento dos transportes e da 

mobilidade”. 

Essa mudança de paradigma se deu pela aceleração do fenômeno da urbanização e pelo 

aumento da complexidade das necessidades de deslocamento da população. Os estudos de 

prógonos pesquisadores e cientistas trouxeram à tona os efeitos das externalidades decorrentes 

do uso imoderado dos automóveis. Esses trabalhos representaram mudanças radicais no 

paradigma de mobilidade vigente até este período. 

Contudo, antes de iniciarmos um caminho de construção acerca do entendimento do que 

seja a mobilidade, faz-se necessário destacar que não há um consenso na literatura quanto a 

definição deste conceito. Portugal e Mello (2017), ponderam que os termos acessibilidade e 

mobilidade estão relacionados e, talvez por isto, o uso destes conceitos se dá de forma 

indiscriminada e confusa.  

A partir de um entendimento que não considera os aspectos puramente técnicos da 

mobilidade, Alves e Raia Jr. (2009, p. 4), afirmam que este conceito está “relacionado com os 

deslocamentos diários (viagens) de pessoas no espaço urbano. Não apenas a sua efetiva 

ocorrência, mas também a facilidade e a possibilidade de ocorrência”. Os autores ressaltam 

                                                           
1 “A mobilidade verde surge como forma de minimizar as alterações climáticas e os altos índices de poluição 

atmosférica, decorrentes do uso indiscriminado de energia oriundos do setor de transportes”. (CUPOLILLO, 

ROCHA e PORTUGAL, 2017, p. 310). No decorrer do primeiro capítulo propomos ampliar o entendimento 

desse conceito. 
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que “a mobilidade pode ser compreendida como a facilidade de deslocamentos de pessoas e 

bens dentro de um espaço urbano e, acessibilidade como o acesso da população para realizar 

suas atividades e deslocamentos” (ALVES e RAIA JR, 2009, p. 4).  

Por sua vez, Vasconcellos (2001), considera que a ideia de mobilidade deve ser 

orientada a partir da acessibilidade. Nesta perspectiva, o autor ressalta que “a acessibilidade 

não é apenas a facilidade de cruzar o espaço, mas a facilidade de chegar aos destinos” 

(VASCONCELLOS, 2001, p. 40). Ele sugere ainda que a palavra “mobilidade” seja 

recuperada, mas num contexto associado a ideia e ao sentido da acessibilidade. 

De maneira oposta a abordagem convencional, que sempre considerou a mobilidade 

pela perspectiva quantitativa a partir de uma preferência às viagens motorizadas, nota-se que a 

abordagem contemporânea da mobilidade compreende esse conceito em toda a sua 

complexidade, como um fenômeno multifacetado, com dimensões diferenciadas, em nível 

social, econômico e político, e as especificidades de sua inserção nas diversas esferas que o 

urbano oferece. 

Considerando a fase inicial do planejamento de transportes e da mobilidade, nota-se que 

o seu entendimento era de certa forma limitado e incipiente. Para Vasconcellos (2001), “na 

visão tradicional, a mobilidade é tida simplesmente como a habilidade de movimentar-se, em 

decorrência de condições físicas e econômicas” (p. 40). O autor pondera que decorrente desta 

visão simplificadora, pensou-se a partir das políticas de transporte que a melhoria da 

mobilidade ocorreria mediante o fornecimento de mais meios de transporte.  

No entanto, como ressalta Vasconcellos (2001, p. 40), “um grande número de 

deslocamentos não representa necessariamente boas condições de vida e mobilidade, pois 

pode refletir a necessidade de deslocamentos excessivos frente à precariedade do sistema de 

transportes”. 

Numa visão mais atual acerca da mobilidade, nota-se que há uma preocupação em 

compreender como ela é ou deixa de ser exercida pelas pessoas. Segundo a Secretaria 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, a mobilidade 

urbana pode ser definida como: 

 

Um atributo associado à cidade; corresponde à facilidade de deslocamento de 

pessoas e bens na área urbana. Face à mobilidade, os indivíduos podem ser 

pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos ou motoristas; podem utilizar-

se do seu esforço direto (deslocamento a pé) ou recorrer a meios de transporte não-

motorizados (bicicletas, carroças, cavalos) e motorizados (coletivos e individuais).  

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p.17). 
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Medeiros e Barros (2011), ponderam que “a definição de mobilidade urbana é ampla e 

contempla significados que dizem respeito à própria dinâmica e permanência das cidades”. 

Lerner (2015), considera que “a mobilidade é um componente essencial à saúde da cidade”. 

Para o Movimento Passe Livre (MPL), “sem mobilidade não se vive a cidade”. Deste modo, a 

mobilidade deve ser pensada para além dos diferentes eixos modais de transporte e de suas 

infraestruturas de circulação, é necessário que a mobilidade também seja compreendida como 

as relações estabelecidas entre os indivíduos e o espaço urbano. A mobilidade urbana também 

pode ser entendida como um modo de ser e estar na cidade. 

A fim de trazer maior clareza conceitual e facilitar a leitura das páginas seguintes do 

trabalho, propomos a elaboração de um quadro síntese que visa apontar as especificidades dos 

conceitos de mobilidade urbana, acessibilidade e transporte. As definições apresentadas foram 

elaboradas por autores vinculados a diferentes áreas do conhecimento, como a Geografia, 

Engenharia de Transportes, Sociologia e Urbanismo.  

As definições a seguir confirmam a variedade de aspectos contidos na caracterização 

destes conceitos e a dificuldade de distingui-los, pois tratam-se de termos próximos, mas com 

significados diferentes. 

 

Quadro 1 - Definições acerca de mobilidade urbana, acessibilidade e transporte 

Conceito Definição Fonte 

Mobilidade 

Urbana 

Entendemos por mobilidade urbana “a 

garantia do direito pleno de ir e vir por meio 

de toda a malha urbana, direito este 

assegurado pela articulação e integração dos 

componentes estruturadores da mobilidade: 

o trânsito, o sistema de transporte público, o 

sistema viário, a educação de trânsito, e 

ainda a integração regional”. 

Prefeitura Municipal de 

Santo André (2006) 

Mobilidade 

Urbana 

É um conceito vinculado às pessoas ou 

mercadorias que desejam deslocar-se ou que 

se deslocam. 

Machado (2010) 

Mobilidade 

Urbana 

A mobilidade envolve tanto a eficácia dos 

diferentes modais de transporte urbano como 

também as características de um arranjo de 

Gentil, Bezerra e 

Medeiros (2016) 
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elementos da forma urbana que podem 

facilitar ou inibir a eficiência desses modais. 

Acessibilidade Facilidade disponibilizada às pessoas que 

possibilite a todos autonomia nos 

deslocamentos desejados. 

Lei 12.587 (2012) 

Acessibilidade Entende-se a acessibilidade como parte de 

uma política de mobilidade urbana que 

promova a inclusão social, a equiparação de 

oportunidades e o exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência e idosos, em 

respeito aos seus direitos fundamentais. Isto 

porque a acessibilidade é um direito básico 

que garante a não discriminação do cidadão 

em função de sua idade ou de suas 

necessidades especiais. 

Amaral et al (2013) 

Acessibilidade Facilidade de alcançar atividades, que 

reforça seu papel de articulação entre 

transportes e uso do solo. 

Consequentemente, esta facilidade, fruto da 

fricção ou impedância vinculada à 

acessibilidade, pode ser determinada por 

estratégias direcionadas ao transporte e uso 

do solo, voltadas para aumentar (ou não) tal 

impedância, com vistas a favorecer (ou não) 

as modalidades sustentáveis (ou não 

sustentáveis). 

Kneib e Portugal (2017) 

Transporte O transporte é geográfico por natureza, pois 

este facilita movimentos entre locais 

distintos. O transporte é um sistema 

complexo, e é formado por três elementos 

centrais: nós (pontos de origem e destino), 

redes (infraestrutura e organização espacial) 

e demanda (inclui tanto a demanda por 

Rodrigue (2006) 
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serviços de transporte como os meios 

utilizados para a realização dos 

movimentos).  

Transporte Os transportes podem afetar a qualidade de 

vida, tanto de forma positiva como negativa. 

Facilitam o acesso das pessoas aos serviços, 

diminuem o isolamento e aumentam as 

possibilidades de trabalho e as atividades 

sociais - fatores que potencialmente podem 

contribuir para melhorar o funcionamento 

das cidades sendo também, contudo, 

potenciais causadores de impactos negativos 

(através, por exemplo, dos acidentes e da 

poluição do ar). 

 

Silva (2015) 

Transporte O transporte (do latim transportare), 

representa o ato ou efeito de transportar. A 

expressão é utilizada tanto para explicar, nas 

ciências físicas, o transporte de determinados 

materiais quanto para explicar, na fisiologia, 

o movimento de líquidos nos vasos 

sanguíneos. Nesses casos, o transporte é uma 

ação natural e independe da vontade e da 

ação humana.  Por outro lado, para as 

ciências humanas, em especial a Geografia, 

o transporte é um ato, efeito ou operação de 

transportar (mover de um lugar para outro) 

pela intervenção e ação do homem, ou seja, 

ele é intrínseco às relações sociais que 

ocorrerem no espaço.  

Silveira (2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os princípios contemporâneos dos planos de mobilidade urbana, orientam-se pela 

diminuição da necessidade de viagens motorizadas, pelo reconhecimento da importância dos 
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deslocamentos de pedestres, pela priorização do transporte coletivo no sistema viário e pela 

(re)organização do desenho urbano. Reconhece-se que este novo paradigma de mobilidade se 

vincula a um enfoque sociológico, oposto ao enfoque técnico tradicional.  

Vasconcellos (2001, p. 16), pondera que “enquanto o enfoque técnico assume a viagem 

como um dado, trabalhando-a quantitativamente, o enfoque sociológico indaga por que e 

como a viagem é feita, e quais foram os condicionantes das decisões sobre a oferta e o uso de 

transporte”. 

Contudo, a aceitação e a aplicação desse novo paradigma de mobilidade encontra 

inúmeras resistências em diversos lugares. Segundo Gehl (2015, p. 3), “a dimensão humana 

do planejamento urbano muitas vezes é tratada a esmo, enquanto algumas questões como a 

acomodação do aumento do tráfego de automóveis, são sustentadas por planejadores urbanos 

ideólogos ligados a corrente do modernismo”.  

Dessa forma, são necessárias a adoção de medidas de controle do uso do solo para a 

restrição do uso desmedido de automóveis e políticas que incentivem os usuários a utilizarem 

os transportes públicos e ativos. Para Portugal e Mello (2017), “uma forma eficiente de 

controlar o uso do solo, se dá mediante a restrição ao uso do automóvel, principalmente no 

acesso e no estacionamento em centros urbanos”. Por sua vez, consoante a este entendimento 

de Portugal e Mello (2017), estão o pensamento de Speck (2017) e Gehl (2015), que cita o 

exemplo da capital inglesa:  

 

Em 2002, Londres instituiu um pedágio urbano para os veículos que se dirigiam ao 

centro da cidade. O efeito imediato da nova taxa foi a redução de 18% do trânsito 

nos 24 km² da zona central da cidade. Depois de alguns anos, o tráfego novamente 

aumentou nessa área, a taxa foi elevada de cinco para oito libras e, mais uma vez, o 

tráfego diminuiu. Esse pedágio acabou transformando o apelo de utilizar o carro 

para ir e vir ao centro em um convite vigiado. Reduziu-se o trânsito naquele 

perímetro e as taxas ajudam nas melhorias do sistema de transporte público que 

agora leva mais passageiros. (GEHL, 2015, p. 11).  

 

É inegável que a medida adotada pelos londrinos é um dos caminhos para uma mudança 

no paradigma da mobilidade e passa o foco do tráfego veicular para a mobilidade das pessoas. 

Cupolillo, Rocha e Portugal (2015, p. 299), salientam que “a melhor maneira de inibir o 

crescimento do transporte motorizado individual é fazer com que seus usuários paguem pelo 

total de custos externos que seus deslocamentos geram”.  

Porém, essa medida por si só não é capaz de mitigar os problemas relativos a 

mobilidade urbana. Faz-se necessário também, redistribuir melhor pelo espaço geográfico os 

equipamentos sociais, descentralizar os serviços públicos e as ofertas de emprego, ocupar os 
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vazios urbanos em áreas providas de infraestrutura e valorizar as formas de deslocamento 

ativas como meio de transporte, integrando-as com os eixos modais de transporte coletivo. 

É mister ressaltar que a mobilidade é um elemento central para a (re)produção do 

espaço geográfico e é um fator capaz de indicar certas características da dinâmica geográfica 

de um dado espaço. Vasconcellos (2001, p. 37) assenta que “a mobilidade possui importância 

vital para as relações econômicas e para a reprodução do mundo do trabalho”, mas também 

está ligada a outras relações sociais não menos importantes como às ligadas a escola, a família 

e ao lazer, por exemplo.  

A realização da mobilidade, de acordo Vasconcellos (2001, p. 33) depende e ocorre 

mediante a “estrutura de circulação” que são às vias, calçadas, terminais, ciclovias, entre 

outros e pelos “meios de circulação” que correspondem a circulação a pé ou por meio de 

veículos (bicicletas, automóveis, ônibus, trens, etc.).  

No que se refere a mobilidade da maioria dos trabalhadores, sobretudo os de baixa 

renda, nota-se que boa parte deles dependem diretamente da oferta de transportes públicos 

coletivos - TPC’s e em alguns momentos verifica-se que a classe trabalhadora possui uma 

condição insatisfatória quanto a realização dos seus deslocamentos espaciais, já que a oferta 

de transportes coletivos é limitada em determinados dias e horários. 

Ainda de acordo com o autor, um dos problemas do transporte público nas cidades dos 

países em desenvolvimento é que a sua oferta tem sido historicamente baseada na demanda de 

pico, por razões predominantemente econômicas. (VASCONCELLOS, 2001, p. 130), ressalta 

que “as condições de transporte nestes lugares são perfeitamente conhecidas como muito 

ruins, sem mencionar os problemas de segurança e os problemas ambientais que afetam os 

usuários regulares do transporte público”. 

Ao considerar o espaço urbano goianiense, Peixoto (2001), corrobora a afirmação de 

Vasconcellos. A autora ressalta que o transporte público nas grandes cidades brasileiras e em 

Goiânia, “não atende à comunidade usuária de maneira satisfatória” e “apresenta-se 

insuficiente para atender a demanda crescente” (p. 135 e 164).  

Numa perspectiva de análise marxista, pode-se compreender a razão desse paradigma de 

oferta de transporte, que segue a lógica de acumulação de capital, ao objetivar a maximização 

de mais valor dos empresários do setor, (MARX, 2017, p. 267) – e não em atender as 

necessidades de mobilidade da classe trabalhadora. 
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Segundo Ronilk (2016), no Brasil o setor do transporte coletivo de massas é marcado 

pela falta de concorrência entre as empresas e é dominado por práticas lesivas aos 

consumidores como a cartelização. A autora afirma: 

 

O fato é que o transporte coletivo de massas no Brasil é um setor muito cartelizado, 

controlado por um punhado de empresas familiares. Para garantir o monopólio, 

essas empresas, historicamente, têm forte controle sobre os processos políticos 

decisórios em âmbito municipal, começando pelo financiamento de campanhas de 

candidatos a vereador e prefeito, de praticamente todos os partidos. Se um prefeito 

tenta fazer licitações que incluam outras empresas, os tradicionais “donos” do setor 

mobilizam diversas estratégias para impedir as mudanças, recorrendo ao judiciário e 

chegando até mesmo a paralisar o serviço e, com isso, provocar a ira da população 

contra as prefeituras”. (ROLNIK, 2016). 

 

Trata-se de mais uma forma de exploração da classe trabalhadora. Pode-se considerar 

que o transporte atende a classe trabalhadora somente durante a realização do mais valor, ou 

seja, no período em que há a exploração do trabalho no processo produtivo. Não há 

disponibilidade de transporte público nos momentos de lazer da classe trabalhadora, como em 

determinados horários da madrugada e percebe-se a diminuição da oferta e da circulação dos 

ônibus durante os feriados e finais de semana. De acordo com o Movimento Passe Livre 

(MPL): 

 

Isso tudo é resultado da opção do poder público por políticas que priorizam o 

transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Hoje, a cada R$1 

investido no transporte coletivo, o governo dá R$12 em incentivos para carros e 

motos. Enquanto a prefeitura insiste em obras que privilegiam os automóveis 

particulares, o sistema de ônibus é deixado de lado, tornando-se meio de obtenção 

de lucro pelos empresários, com tarifas cada vez mais altas. 

A consequência disso é que a mobilidade passa a ser tão desigual quanto nossa 

sociedade. Quem circula são aqueles que possuem condições de utilizar o transporte 

particular ou de pagar a tarifa. A outra parcela simplesmente fica imóvel. 

(MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2011) 

 

Embora seja um dado apresentado pelo MPL, a partir da realidade paulistana, as 

políticas de mobilidade urbana de outros grandes centros urbanos do Brasil, insistem em 

reproduzir ações, medidas e intervenções no espaço urbano que buscam privilegiar os carros e 

alguns grupos sociais. 

As condições de mobilidade possuem uma relação direta com as condições sociais, 

econômicas, culturais e políticas da sociedade. Considerando os aspectos socioeconômicos, 

nota-se, de acordo com Vasconcellos (2001, p. 42 e 43), e Peixoto (2001, p. 138), que existe 

uma relação positiva clara entre renda e diversidade de viagens, bem como entre a renda e o 
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uso do transporte individual. Pode-se concluir, portanto, que a mobilidade cresce 

acentuadamente e a imobilidade diminui com o aumento da renda. 

Vasconcellos (2001, p. 86), destaca que “a maior ou menor capacidade de 

deslocamentos espaciais, envolve conflitos de ordem física (o espaço de circulação), política e 

ao mesmo tempo reflete um aspecto da luta de classes e o jogo de interesses e poder das 

classes sociais”. O autor afirma que o conflito real é resultado da disputa entre os interesses da 

classe média e da classe trabalhadora. 

 

Nas cidades contemporâneas, quanto maior é o sistema viário e mais fácil a compra 

e a utilização do automóvel, mais eficiente é a reprodução das classes médias. Ao 

contrário, quanto maior o sistema de transporte público e mais baratas as tarifas, 

mais eficiente é a reprodução da classe trabalhadora. Como regra geral, a estrutura 

de circulação nas cidades dos países em desenvolvimento é utilizada com muito 

mais facilidade pela classe média com acesso ao automóvel, o que demonstra a 

intervenção seletiva das políticas de transporte e trânsito. (VASCONCELLOS, 

2001, p. 82) 

 

 

Destarte, o uso de transporte motorizado individual para percorrer o espaço introduz 

diferenças marcantes na capacidade de locomoção, representando uma linha divisória nítida 

entre os motorizados e os não motorizados. Aqueles que possuem maior mobilidade espacial, 

igualmente tendem a ter maior mobilidade social e passam a ter mais “direito à cidade” 

(HARVEY, 2014).  

Entende-se, por essa razão, que a mobilidade urbana é um importante mecanismo de 

construção de um outro sentido de urbe e de busca do direito à cidade e, quanto maior for a 

facilidade de locomoção das pessoas, maior será seus acessos aos diversos equipamentos 

sociais dos quais a cidade dispõe, como centros de saúde, escolas, universidades, cinemas, 

teatros, museus, bibliotecas, parques, ruas, praças, entre outros.  

Nessa perspectiva, pode-se perceber, por meio dos aspectos da mobilidade urbana, as 

contradições e as desigualdades entre os sujeitos, pois, segundo Vasconcellos (2001, p. 152) 

“os que dispõem de maior poder aquisitivo igualmente usufruem e apropriam-se do espaço de 

uma forma diversa dos demais grupos sociais”.   

Desse modo, a mobilidade revela-se como uma condição diferenciada entres os grupos 

sociais e é determinada pela situação socioeconômica de cada grupo. As classes trabalhadoras 

experimentam condições de mobilidade diferentes quando comparadas às classes médias. Os 

grupos de baixa renda são desprovidos de formas de poder, enquanto as classes de maior 

renda estabelecem relações de proximidade com os agentes do Estado e exercem influência 

direta na elaboração de políticas públicas na área da mobilidade urbana que os contemplem. O 
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exemplo que melhor ilustra a relação de classes presente na mobilidade urbana é a adaptação 

dos ambientes urbanos as necessidades do tráfego motorizado.  

Vasconcellos (2001, p. 45) demonstra que as famílias de renda mais baixa têm uma 

mobilidade limitada e consomem menos espaço, quando comparadas as famílias de renda 

mais alta. O autor indica que “as famílias de baixa renda realizam viagens majoritariamente a 

pé e de ônibus, enquanto as famílias de renda mais alta usam um meio de transporte mais 

rápido (o automóvel) para realizar mais viagens e consumir mais espaço”.  

Consoante as ideias de Vasoncellos (2001) e Harvey (2014), Ivan Illich (2004), 

pondera: 

 

Os ricos são aqueles que podem se mover mais, ir aonde quiserem, permanecer onde 

desejarem e obter serviços em troca de fração muito pequema do seu tempo vital. Os 

pobres são aqueles que gastam muito tempo para que o sistema de transporte 

funcione para os ricos do país. (ILLICH, 2004, p. 49). 

 

Tal situação revela a iniquidade na utilização dos espaços e no que concerne ao direito à 

cidade. Por esta ótica, os aspectos da mobilidade urbana e da circulação estão envoltos em 

conflitos de ordem espacial, política e social. Segundo Lefebvre (1976, p. 42), “la burguesía, 

clase dominante, dispone de un doble poder sobre el espacio, a través de la propriedad privada 

del suelo”. O autor ressalta que o conflito de classes se dá no espaço, “como se fosse conflito 

social e luta entre interesses econômicos” (LEFEBRVE, 1976, p. 289).  

Gregori (2016) ressalta que desde a passagem das relações sociais ao nível da aldeia 

para o estabelecimento das relações nas metrópoles contemporâneas, a noção e a necessidade 

de mover-se passou por significativas alterações.  

 

Se, na aldeia, a mobilidade necessária era mínima, pois se trabalhava perto da 

moradia, havia pouca mudança de emprego e convivia-se quase que só entre iguais 

ou semelhantes, na cidade contemporânea a mobilidade é absolutamente essencial 

para viver o modo cidade em toda sua plenitude de oportunidades de trabalho, lazer, 

cultura, de conhecimento de novos espaços e a experiência do contato e vivência 

com a alteridade (GREGORI, 2016, p.). 

 

 

Este período que marca a passagem da cidade antiga ou da aldeia para a grande cidade 

moderna, no início do século XX, é denominada por Walter Benjamim como o “estado de 

choque”. Nas cidades contemporâneas e modernas, as pessoas assumem diversos papéis e 

executam inúmeras funções. No cotidiano das metrópoles às pessoas são simultaneamente 

chefes de família, estudantes, trabalhadores, lideranças comunitárias, voluntários, 

empreendedores, etc.  E por essa razão, faz-se necessário que as cidades ofereçam condições 
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adequadas de mobilidade urbana aos seus habitantes, para que todos possam conciliar o 

direito à vida e as viagens cotidianas. 

Diante dos padrões atuais de mobilidade urbana, com uma crescente taxa de 

motorização, principalmente por meio do transporte individual e em função dos inúmeros 

impactos sociais, econômicos e ambientais gerados por essa forma de transporte, percebeu-se 

que as cidades estão doentes e que as pessoas expressam um desejo universal e urgente de 

viverem em espaços mais vivos, saudáveis, seguros e ambientalmente responsáveis. 

De acordo com a literatura contemporânea, as diretrizes e os princípios que 

presentemente orientam a mobilidade está a ideia da sustentabilidade (que neste trabalho será 

entendida como responsabilidade ambiental), a partir das premissas da mobilidade verde. 

Consoante ao pensamento de Cupolillo, Rocha e Portugal (2015), compreende-se que a 

mobilidade verde: 

 

Representa o deslocamento através de meios de transporte e condições operacionais 

ambientalmente corretos, com a utilização de energia limpa e redução da poluição 

atmosférica e sonora, como menor consumo energético e baixa emissão de gases de 

efeito estufa (GEE). (CUPOLILLO, ROCHA, PORTUGAL, 2015, p. 289). 

 

 

Por conseguinte, Jan Gehl (2015, p. 7), indica que “a direção para a construção de uma 

cidade ambientalmente responsável, é fortalecida se grande parte de seu sistema de transporte 

puder se dar por meio da mobilidade verde, ou seja, deslocar-se a pé, de bicicleta ou por 

transporte público”. As cidades que seguem os preceitos da mobilidade verde, registram 

acentuados benefícios à economia, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Dentro desta 

lógica, a responsabilidade ambiental é o preceito que dirige a mobilidade das cidades 

saudáveis.  

No tópico a seguir, trataremos sobre o papel social do automóvel e como esse modo de 

transporte adquiriu importância crescente, na medida em que influenciou na transformação e 

na adaptação dos espaços urbanos para a acomodação do crescimento dos deslocamentos 

motorizados individuais.  

 

1.2 A cidade concebida para o automóvel 
 

 “Automóveis e o tráfego de veículos já são um problema urgente de planejamento 

urbano há mais de 50 anos” (GEHL, 2015, p. 55). O decorrer do século XX, registrou uma 

verdadeira invasão dos automóveis nas ruas, o que coincidiu com o agravamento das 
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condições do pedestrianismo e com a deterioração da vida urbana e da cidade como local de 

encontros. 

 No entanto, os séquitos da automobilidade argumentam que os automóveis 

representam um importante meio de transporte para as cidades e simbolicamente são a 

máxima expressão da modernidade. Para inúmeras pessoas, pensar em um mundo sem esta 

máquina é algo inimaginável.  A alegação recorrente entre os defensores da automobilidade é 

que essa invenção proporcionou uma simplificação da vida, em função da rapidez dos 

veículos.  

Por sua vez, Ludd (2004, p. 24) considera que o automóvel representa de fato uma 

característica da modernidade, contudo na opinião do autor, trata-se de uma “modernidade 

depressiva”.  

Todavia, devemos tomar cuidado com os extremismos. Não se trata aqui de deificar ou 

demonizar o automóvel. É utópico, praticamente irrealista, imaginar uma sociedade sem 

veículos motorizados. Os sistemas urbanos precisam racionalizar a mobilidade urbana, 

estimular e criar condições para que haja um uso equilibrado dos modos de transporte 

motorizados e não motorizados. 

Incontestavelmente, a existência cotidiana é de tal maneira influenciada por esta 

inovação técnica, que conduziu um significativo número de pessoas ao esquecimento das 

formas de deslocamento anteriores ao automóvel. Schor (1999), destaca: 

 

O automóvel como representante fiel do capital, materializado na lógica de 

ocupação do solo, se objetiva socialmente nos lugares, principalmente nas grandes 

metrópoles. O automóvel não só ocupa o espaço e o tempo da sociedade moderna, 

mas também penetra nas profundezas da vida cotidiana. A vida de qualquer morador 

de um centro urbano, podendo ser este centro urbano uma metrópole ou uma 

pequena cidade, é cada vez mais submetida à lógica do automóvel. Seja no seu 

estresse no trânsito, seja na sua dificuldade de locomoção, seja no barulho ou na 

paisagem que o envolve. O automóvel, tenha o indivíduo consciência ou não, faz 

parte de seu vivido e de seu imaginário. (SCHOR, 1999) 

 

O automóvel é uma mercadoria não acessível a significativa parcela da população e 

contribuiu para alterar as noções de tempo e espaço. O tempo transforma-se em velocidade, 

em quilômetros por hora, e o espaço em simples meio: meio para circulação, para locomoção. 

Neste sentido, é pertinente nos questionarmos: Quais são as funções sociais desempenhadas 

pelo automóvel? A quais necessidades ele responde? Buscaremos responder a estes 

questionamentos ao longo de nossa reflexão. 
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Schor (1999), aponta que nas últimas décadas “o automóvel passa a ser vivido como um 

problema, gerando desconforto e mal-estar, e deixando de ser invisível para tornar-se 

insuportavelmente visível”. A autora pondera: 

 

O uso do automóvel como objeto técnico, como meio de transporte, não é 

questionado, pois como uso individual, como máquina, é um desenvolvimento 

oriundo da necessidade social de locomoção. O problema se revela então como uma 

especificidade urbana, resultado da escassez, da falta de estruturas para seu 

funcionamento. Esta compreensão se dá pelo fato de que o uso individual de tal 

máquina, diferentemente de outras, se realiza em público. O consumo do automóvel 

como mercadoria só pode ocorrer nas ruas, na esfera pública da vida e é por isto que 

seu uso social, como objeto técnico determinante da vida cotidiana, não é neutro, 

mas carrega consigo e revela muitas das contradições até então invisíveis. (SCHOR, 

1999) 

 

 

Como indicam os antecedentes teóricos citados, os meios de transporte motorizados, 

desenvolvidos pela indústria automobilística, são responsáveis pela criação de inúmeros 

impactos ecológicos, sociais e urbanísticos. Além de ser responsável por promover violência e 

mortes o mesmo acentua as desigualdades sociais, uma vez que, os carros são elementos de 

luxo inventado para o prazer exclusivo de uma minoria muito rica. E como afirma André 

Gorz, (2004), “o luxo, por definição, é impossível de ser democratizado”. Ainda de acordo 

com o autor: 

 

O automóvel na forma como existe, é inseparável do individualismo burguês, 

individualismo enquanto significação própria da sociedade burguesa. E é somente 

por ser encarnação desse individualismo burguês que o automóvel acaba sendo meio 

de estratificação e desigualdade social (GORZ, 2004, pág. 30). 

 

Nota-se, atualmente, na realidade espacial de inúmeras cidades brasileiras, que a 

onipresença e a deificação do automóvel nos espaços urbanos, tem contribuído para o 

processo de “privatização” dos espaços públicos e com a degradação da qualidade de vida das 

populações urbanas.  

Concernente ao estudo da produção urbana de Barcelona como um espaço de consumo, 

por meio do processo de gentrificação, Agustín Cócola (2016, pág. 32), evidencia que “os 

políticos venderam a cidade ao capital e converteram os espaços públicos em privados, o que 

tornou pior as condições de vida da população local e, transformaram as práticas cotidianas de 

convivência em atividades reivindicativas”.  
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A partir das considerações do autor sobre a privatização dos espaços públicos em 

Barcelona, podemos pensar e estabelecer um paralelo de comparação entre a relação dos 

carros e as ruas nos grandes centros urbanos do Brasil. Uma das principais inovações da 

segunda revolução industrial, sem dúvida, foi o automóvel, este símbolo da modernidade, de 

certo modo também ocasiona uma “privatização dos espaços públicos”, dito de outra forma, o 

automóvel promove a espoliação dos espaços públicos. 

Na maioria das vezes, por meio do carro se transporta entre um e dois ocupantes e, este 

é o meio de transporte que mais utiliza espaço público para deslocar o mesmo número de 

pessoas, quando comparado a outros eixos modais de transporte, conforme indica a figura 1. 

Para otimizar o sentido da mobilidade urbana, existem alternativas mais responsáveis 

ambientalmente, inteligentes e eficazes que aquelas baseadas no uso indiscriminado do 

automóvel.  

A figura a seguir, apresenta o número de pessoas que circulam por uma hora numa faixa 

de tráfego de acordo com o meio de transporte e corrobora nossa afirmação. 

 

Figura 1 – Quantidade de pessoas transportadas numa mesma faixa de tráfego em diferentes 

modais de transporte 

 
Fonte: Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007. 
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Nota-se, a partir da imagem, que entre os meios de transporte apresentados, o carro é o 

menos eficiente dos modais no que concerne à relação entre quantidade de pessoa e área 

utilizada. Este meio de transporte pode gerar um desgaste social expresso na violência e no 

mal estar experimentados cotidianamente pela sua particularidade, que é o fato de seu 

consumo privado se dar na esfera pública. Sobre a escala do consumo espacial exigido pelo 

carro, Gehl (2015) ressalta: 

 

Os carros, em si, ocupam muito espaço. Ônibus e caminhões são todos enormes, e 

mesmo um pequeno carro compacto europeu parece dramaticamente grande num 

espaço criado para o corpo humano. Os carros ocupam muito espaço quando se 

deslocam e muito espaço quando estacionados. Um estacionamento para vinte ou 

trinta carros ocupa o mesmo espaço que uma boa praça urbana. (GEHL, 2015, p. 

55). 

 

 

Historicamente nas últimas décadas, os carros contaram com um excesso de privilégios 

em relação às outras formas de mobilidade espacial, ao longo do processo de planejamento e 

crescimento dos espaços urbanos. As intervenções realizadas nestes espaços, denotam que as 

cidades são excludentes e buscam a valorização do automóvel em detrimento dos transportes 

públicos e ativos.  

É algo comum nos espaços urbanos hodiernos deparar-se de maneira constante com o 

surgimento de novos elementos fixos que conduzem a manutenção do padrão de mobilidade 

vigente, como a ampliação da malha viária a partir da construção de novas ruas, o aumento 

das áreas de estacionamento e a construção de pontes e viadutos para favorecer o escoamento 

do tráfego de veículos motorizados. Por sua vez, nota-se que as intervenções feitas no espaço 

urbano, a exemplo de Goiânia, quase sempre não contemplam obras destinadas à 

ciclomobilidade.  
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Figura 2 - Túnel da avenida Araguaia (27/12/2018). Placas indicam a restrição a circulação 

dos modos de transporte ativo no túnel da avenida Araguaia no centro de Goiânia 

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 

 

No entanto, essas medidas não são capazes de mitigar os conflitos no espaço urbano e 

servem apenas para dar continuidade a um ciclo vicioso, expresso no modelo a seguir. 

 

Figura 3 – Ciclo dos congestionamentos 

 

Fonte: Instituto de Energia e Meio Ambiente, (2010) 
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O “ciclo dos congestionamentos”, representa que a necessidade de fluidez, conduz ao 

aumento da capacidade das vias, o que resulta no estímulo ao uso do carro e por conseguinte 

no crescimento da frota de veículos motorizados. O aumento do número de veículos nas vias 

gera novos congestionamentos e alimenta um ciclo vicioso que degrada o espaço público, 

social e coletivo. Segundo Macedo (2009): 

 

Conclui-se que o aumento da infraestrutura viária acaba induzindo o aumento do 

tráfego. Ademais, esta estratégia exige investimentos altos. Muitas vezes é preciso 

desapropriar terras, causando problemas sociais, e, no fim, de modo geral, a 

ampliação da capacidade viária acaba sendo absorvida pelo crescimento da frota e 

pelo aumento do número de viagens (MACEDO, 2009, p. 328). 

 

Como o espaço urbano é finito, este processo não pode ocorrer de forma contínua. Se 

existem muitos automóveis nas ruas a saída não é ampliar a extensão das vias, construir novas 

avenidas, viadutos, túneis e pontes. Pois, de acordo com Schor (1999), a generalização 

universal do uso do automóvel é algo impossível de ocorrer. “Se todos tivessem um carro e 

resolvessem consumi-lo ao mesmo tempo, este consumo não se realizaria para ninguém”. 

De acordo com as considerações feitas, nos aproximamos do pensamento de Jan Gehl 

(2015, p. 9), que argumenta: “construir vias adicionais é um convite direto à aquisição e ao 

uso de mais automóveis. Se mais vias significam mais tráfego, o que acontece se forem 

convidados menos carros – em vez de mais”? Quiçá, a partir da redução da frota de veículos 

motorizados possa se pensar no aumento das oportunidades de permanência nas ruas, de 

condições de caminhabilidade e de pedalar e do aumento do número de encontros nas cidades. 

Destarte, a redução da utilização do automóvel tornou-se uma condição necessária para 

a manutenção da mobilidade do próprio automóvel. Logo, insistir nesse paradigma de 

mobilidade com ênfase no automóvel, conduz as cidades à um modo de vida desgastante a 

curto prazo e insustentável a longo prazo.  

Segundo Milton Santos (2014, pág. 66), “as cidades não seriam hoje o que elas são se o 

automóvel não existisse”. Ou seja, se as cidades fossem pensadas para as pessoas e não para 

os carros, estes ambientes poderiam ser menos excludentes. O geógrafo ainda considera “o 

automóvel como um elemento do guarda-roupa, como uma quase vestimenta que usada na rua 

parece prolongar o corpo do homem como uma prótese” (SANTOS, 2014, p. 66).  

Prontamente, ao pensar sobre a dimensão humana nas cidades, Gehl (2015), demonstra 

que nos últimos 50 anos os planejadores de tráfego e os políticos concentraram-se em criar 
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espaços para a circulação dos carros em detrimento da segurança e da qualidade de vida de 

pedestres e ciclistas.  

O autor também ressalta que o deslocamento feito por automóvel, conduz a uma 

experiência sensorial empobrecedora, desinteressante e cansativa. “Ao dirigir um carro a 50, 

80 ou 100 km/h, perde-se a oportunidade de observar detalhes e pessoas”. Num entendimento 

geográfico, pode-se considerar que no deslocamento por intermédio da automobilidade, 

perde-se a oportunidade de apreender e vivenciar as paisagens e os lugares. 

Ademais, o excesso de veículos nas ruas, aliado ao comportamento agressivo e 

irresponsável de alguns condutores, as altas velocidades e a falta de fiscalização de trânsito, 

traz consigo um dado incômodo, negativo e preocupante. No Brasil, milhares de pessoas 

morrem ano após ano, vítimas dos acidentes de trânsito. De acordo com Ludd (2004): 

 

A cada treze minutos ocorre uma morte por “acidente” de trânsito no Brasil. A cada 

sete minutos ocorre um atropelamento. Além das 46 mil mortes anuais por 

“acidentes” de trânsito, 300 mil pessoas ficam feridas, 60% com lesões permanentes. 

Desses mortos, 44% foram vítimas de atropelamentos e 41% estão na faixa etária 

entre 15 e 34 anos. Cerca de 60% dos leitos de traumatologia dos hospitais 

brasileiros são ocupados por “acidentados” no trânsito. (LUDD, 2004, p. 17). 

 

Desde a publicação desses dados por Ludd em 2004, até o presente momento, pouco se 

alterou a realidade fúnebre do trânsito brasileiro. Silva (2017, p. 20), aponta que “em 2011 

houveram 44.553 acidentes de trânsito com vítimas fatais com destaque para o crescimento de 

acidentes fatais envolvendo motocicletas”. 

O Brasil, “ocupa o quinto lugar entre os países com o maior número de mortes no 

trânsito, precedido pela Índia, China, EUA e Rússia” (RIBEIRO, SILVA JÚNIOR e 

AZEVEDO, 2014, p. 151). Segundo relatório do Datasus (Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde - SUS), de 2014, 43.780 pessoas perderam a vida nas avenidas e 

estradas do Brasil.  

Pode-se dizer, pelo elevado número de mortes, que vivemos uma verdadeira guerra nas 

ruas e rodovias brasileiras. E as principais vítimas desse conflito, são os atores mais 

vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas. Outro inconveniente do carro é que 

estes quando não matam, mutilam e deixam sequelas irreversíveis nos sujeitos.   

Por conseguinte, existe uma porcentagem alta de pessoas alcoolizadas envolvidas em 

acidentes de trânsito. Deste modo, o efeito destrutivo da overdose automobilística transcende 
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o usuário do veículo, ou seja, o carro torna as ruas inseguras, sobretudo para os não 

motorizados. Será que nestes casos em que se assume deliberadamente os riscos de causar 

mortes, os acidentes não deveriam ser considerados crimes? 

Ludd (2004, p. 18) considera que o automóvel representa um “sistema de locomoção 

capitalista” e, o começo da industrialização do Brasil, relaciona-se diretamente entre o pacto 

das elites brasileiras com as grandes multinacionais do automóvel. 

 

Visto que o automóvel é um objeto, ou melhor uma mercadoria, que nasce com a 

industrialização e se desenvolve no e para o urbano. O desenvolvimento simultâneo 

da indústria automobilística e do capitalismo se expressa inclusive nos termos 

utilizados para designar maneiras de organizar a produção (fordismo, pós-fordismo, 

toyotismo). Foi através da necessidade de constituição do sistema automobilístico 

que se direcionou boa parte do desenvolvimento industrial e planejamento urbano. 

Suas necessidades técnicas impulsionaram a indústria. (SCHOR, 1999).   

 

 

Ludd (2004, p. 25) e Aravanis (2008), destacam que no início do século XX, no ano de 

1919, a companhia estadunidense Ford foi a primeira montadora de veículos a se instalar e a 

produzir no país. Esse período coincide com a primeira fase de impulso a industrialização do 

Brasil. Posteriormente, na década de 1950, as indústrias automobilísticas transnacionais, 

ganharam um novo ímpeto no Brasil, por meio das políticas desenvolvimentistas de Juscelino 

Kubitscheck (JK), que se fundamentaram no binômio rodoviarismo e automobilismo. 

Como consequência das políticas públicas que deram prioridade a expansão do 

rodoviarismo, o Brasil tornou-se atualmente um país dependente de um eixo modal de 

transporte. De acordo com Castilho (2017, p. 106), “a expansão da rede de transportes pelo 

modal rodoviário não foi acompanhada por uma expansão de outros modais no sentido de 

fortalecer os transportes como um todo, o que acabou por forjar uma integração muito 

deficitária entras as diferentes modalidades”.   

Constantemente avalia-se o desempenho e a saúde das economias capitalistas nacionais, 

a partir dos índices de produção e comercialização de veículos. Como nos adverte 

Vasconcellos (2001): 

O acordo recente feito no Brasil entre o governo e as montadoras de veículos para a 

redução de impostos sobre os automóveis é um exemplo claro desta conjunção de 

interesses. Portanto, a continuidade da indústria automobilística é apoiada por um 

conjunto complexo de interesses, com enorme poder de influência nas decisões das 

políticas do setor. (VASCONCELLOS, 2001, p. 74).   
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Não obstante, a tendência da motorização deverá se manter, uma vez que a indústria 

automobilística ainda considera o Brasil como um mercado consumidor com grande potencial 

a ser explorado. 

“Nos últimos anos, o aumento no número de veículos automotores no Brasil foi 10 

vezes maior do que o aumento da população: enquanto a população aumentou em 12,2% em 

uma década, o aumento no número de veículos motorizados foi de 138,6%” (RODRIGUES, 

2012). Porém, o aumento desses números não denota uma tendência ou um “desejo natural” 

das pessoas adquirirem veículos motorizados.  

Esses indicadores podem representar de um lado, uma resposta aos ineficazes sistemas 

de transporte coletivo e, como percebe-se, o Estado brasileiro historicamente intenta poucos 

esforços no sentido de prover e qualificar eficientes sistemas de transportes coletivos e, 

concomitantemente pode ser uma reação as política públicas de estímulo a aquisição de 

veículos motorizados individuais, mediante a “oferta de subsídios como a redução do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre o mercado de automóveis novos, ocorrido no 

período entre 2008 e 2013” (LUCINDA e PEREIRA, 2017).  

Por outro lado, como nos alerta Schor (1999), esse crescimento da frota de veículos 

também pode estar relacionado com a expansão do consumismo.  

 

Um exemplo quase caricatural são os colecionadores de Mercedes e Jaguar, que têm 

mais automóveis na garagem que pessoas na casa. Assim, uma crítica ao consumo 

simulado é uma crítica ao uso ostentatório. O espetáculo é o consumo nas suas 

derivações mais fetichizadas: não há apropriação, apenas contemplação. O 

automóvel é uma mercadoria que contém em si tanto a apropriação do objeto (sua 

funcionalidade) quanto seu uso ostentatório, espetacular (suas outras significações). 

(SCHOR, 1999). 

 

O automóvel como outro objeto qualquer que resulta do produto do trabalho humano é 

uma mercadoria. No entanto, em alguns casos os proprietários de automóveis não enxergam 

seus veículos como meras mercadorias e lhes atribuem um certo ar místico. Para Marx (2017), 

isso representa o caráter fetichista da mercadoria e pondera: 

 

Os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras 

independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se 

apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso eu 

chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são 

produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias. (MARX, 2017, p. 148).  
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Para Lefebvre (2016, p. 139), é possível e necessário “limitar a importância do carro na 

vida cotidiana, na circulação e nos meios de transporte”. O autor ainda cita um exemplo 

simples e trivial para se alcançar essa diminuição da dependência do automóvel: “a adoção 

dos meios de transporte públicos”. Ivam Illich (2004, p. 49), considera que “o automóvel 

intoxicou as pessoas e as fez perder a consciência dos poderes físicos, sociais e psíquicos de 

que dispõe o ser humano, graças a seus pés”. 

Torna-se cada vez mais nítido que o uso imoderado do automóvel nos deslocamentos 

individuais já não pode garantir a mobilidade da maioria dos cidadãos. E nos parece claro, que 

o automóvel não pode ser entendido como sinônimo de responsabilidade ambiental, progresso 

e desenvolvimento, já que o mesmo fomenta manifestações de segregação social, acentua as 

formas de desigualdades sociais, impacta de maneira negativa na qualidade local do ar, 

espolia o espaço das pessoas e gera mutilações e mortes quando utilizado de forma 

imprudente. 

Apesar de trazer consigo um discurso de provedor da liberdade, o automóvel não possui 

uma mobilidade ilimitada, pois sua circulação só é possível de ocorrer no espaço urbano 

dentro de um sistema de rotas e redes traçadas a serviço da indústria automobilística. 

Concomitantemente, o automóvel possui uma clara vinculação de dependência em relação as 

fontes fósseis de energia, tal como o petróleo e os seus derivados.  

“A produção de um carro envolve uma grande gama de indústrias que vai desde a 

borracha, passando pelo aço, plástico, material elétrico, petróleo, junto com indústrias de 

apoio como as empreiteiras, a indústria da publicidade e financeira” (GORZ, 2004, p. 91). 

Juntos, todos esses atores pressionaram os governos com sucesso para que houvesse a 

abertura de novas estradas.  

Portanto, percebe-se que ao longo das últimas décadas as ações ligadas ao planejamento 

e as intervenções no espaço urbano realizadas pelo Estado, não se trataram de ações neutras 

que almejavam mitigar os conflitos e capacitar a estrutura de circulação urbana, mas tinham 

por objetivo garantir e assegurar as condições necessárias para a reprodução do capital – 

indústria automobilística –, mediante “a adaptação do ambiente de circulação às necessidades 

do automóvel, operando contra as necessidades do transporte público ou não motororizado” 

(VASCONCELLOS, 2001, p. 125). 

Destarte, no próximo e último tópico do primeiro capítulo, abordaremos sobre as 

possibilidades e formas de deslocamente a partir da bicicleta, que é uma opção de transporte 
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diferente do automóvel e, “é de longe, o veículo mais utilizados pelas pessoas no mundo” 

(VASCONCELLOS, 2018, p. 18). 

1.3 O papel social da bicicleta e sua função na mobilidade urbana 

 

A bicicleta é uma invenção anterior ao automóvel. Registra-se na história que as 

primeiras bicicletas surgiram no início do século XIX, enquanto os primeiros veículos 

ganharam proeminência a partir da segunda década do século XX. Segundo consta, de acordo 

com o Ministério das Cidades:  

 

Em 1816/17, o barão alemão Karl Friederich von Drais construiu a draisiana, 

espécie de celerífero, com a roda dianteira servindo de diretriz e gerando mobilidade 

através de um comando de mãos, que viemos a conhecer, mais tarde, como guidão. 

Por volta de 1838, a bicicleta toma outra forma, quando o ferreiro escocês 

Kirkpatrick MacMillan desenvolveu um veículo – que ficou conhecido como 

velocípede - de duas rodas dotadas de biela de acoplamento, montadas no miolo da 

roda traseira e acionadas por duas alavancas presas na estrutura principal. Em 1865, 

o francês Pierre Michaux incorporou pedais à roda dianteira do velocípede, sendo 

este o primeiro grande avanço. Por volta de 1880, outra mudança significativa foi 

introduzida pelo inglês Lawson, com a colocação da tração dos pedais sobre disco 

que, através de uma corrente, repassava o esforço para a roda traseira. Poucos anos 

depois, surgiu o câmbio de marchas, por Johann Walch, da Alemanha, o quadro 

trapezoidal, por Humber, da Inglaterra e, em 1891, os pneus tubulares e 

desmontáveis, por Michelin, da França. Essas últimas mudanças acabaram por 

construir a bicicleta com a forma aproximada da que ela tem nos dias de hoje”. 

(BRASIL, 2007, p. 25) Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta 

 

Reconhecida pela Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, a bicicleta é entendida pelo 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como um “veículo de propulsão humana, dotado de 

duas rodas e não é similar à motocicleta e ao ciclomotor”.  

Muito mais que um simples meio de transporte, ela é um elemento de inclusão social, 

um instrumento de emancipação dos sujeitos e no tempo presente é vista e também é adotada 

como parte de uma solução para desafogar o trânsito caótico de algumas cidades brasileiras e 

de outros países.  (Traremos alguns exemplos de cidades que promovem a ciclomobilidade ao 

longo do terceiro capítulo). 

Marc Augé (2009, p. 107), antropólogo e devoto da bicicleta, afirma que “o ciclismo é 

um humanismo”. As bicicletas transformam às cidades, tornando-as mais respiráveis e 

permitem às pessoas descobrirem seus próprios corpos e suas capacidades físicas. 

São várias as vantagens da bicicleta como meio de locomoção: “baixo custo na 

aquisição e manutenção, reduzido impacto ambiental, contribuição à saúde do usuário, 

agilidade no deslocamento para distâncias de até 5 quilômetros e menor interferência desse 
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meio de transporte no espaço público da cidade” (TAVAREZ, 2006). Conforme o 

cicloativista, Leandro Valverdes (2010): 

 

É impressionante o número de soluções que uma bicicleta, tão simples, representa: 

do combate ao sedentarismo à humanização das metrópoles, de seu caráter 

absolutamente não-poluente à sua exigência mínima de espaço... A bicicleta é 

certamente o “veículo” mais adequado ao século em que vivemos, e se você ainda 

não a usa como meio de transporte, esteja certo de que seus filhos e netos irão usar. 

Basta que deixemos que esta grande invenção da humanidade volte a exercer em 

nós, adultos, o fascínio que sempre nos despertou quando crianças. (VALVERDES, 

2010) 

 

A bicicleta é um meio de transporte acessível a todas as classes sociais e as mais 

variadas faixas etárias. De acordo com Souza (2016, p. 93), a implementação de “obras 

destinadas ao uso de bicicleta necessitam de menos recursos do que as voltadas para o 

transporte individual motorizado”, e o estímulo ao seu uso proporciona a formação de um 

ambiente urbano mais salutar e democrático.   

Quando se afirma que a bicicleta é acessível, não se deve considerar apenas o seu valor 

econômico e os aspectos financeiros para adquiri-la. A bicicleta é acessível na perspectiva da 

acessibilidade, que segundo Vasconcellos (2001), “pode ser subdividida em 

microacessibilidade e macroacessibilidade”. O autor aponta a diferença entre as escalas da 

acessibilidade: 

 
Microacessibilidade, refere-se à facilidade relativa de ter acesso direto aos veículos 

ou destinos desejados (por exemplo, condições de estacionamento e de acesso ao 

ponto de ônibus). Macroacessibilidade, refere-se à facilidade relativa de se 

atravessar o espaço e atingir as atividades, as edificações e os equipamentos 

urbanos, refletindo a variedade de destinos que podem ser alcançados pelos 

habitantes de uma cidade, dada a abrangência do sistema viário e dos sistemas de 

transportes. (VASCONCELLOS, 2001, p. 91)  

 

A bicicleta por não ocupar muito espaço em circulação e/ou estacionada, por ser leve e 

flexível, pode ser disposta em diversos lugares e isso possibilita ao ciclista alcançar a 

microacessibilidade. As possibilidades de se atingir a macroacessibilidade, aumentam com a 

intermodalidade entre a bicicleta e os transportes coletivos, mas também pode ser alcançada 

de acordo com a capacidade física dos ciclistas, que quanto mais condicionados fisicamente 

estiverem, maior abrangência espacial terão, pela capacidade de poder pedalar por longas 

distâncias.   
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Portanto, mediante a bicicleta é permitido ao ciclista atingir as escalas da 

microacessibilidade e da macroacessibilidade e, por conseguinte experienciar interações 

espaciais em distintos estratos.   

No período hodierno, entende-se que o sistema rodoviário é finito e a expansão de 

infraestruturas rodoviárias é raramente um expediente viável, já que ao longo dos anos se 

constatou que quanto mais investimentos são feitos no modal rodoviário, maior é o estímulo 

para a utilização do automóvel individual. Silveira (2010), indica que: 

 

A cultura de circulação do Brasil tem predomínio no uso intensivo do automóvel 

como uma solução para problemas não só de circulação, mas também de segurança, 

que resultam em congestionamentos, privatização do espaço público, concentração 

da mobilidade urbana e impactos ambientais” (SILVEIRA, 2010, p. 1).  

 

 

Se a existência de infraestrutura para os carros impulsiona o seu uso, o contrário, ou 

seja, o investimento em infraestrutura para bicicleta também o faria? Cupolillo, Rocha e 

Portugal (2017), ponderam que “a infraestrutura dos modos não motorizados, inexistentes ou 

de má qualidade, incentiva a escolha do transporte motorizado individual para curtas 

distâncias” (p. 293). 

Silveira (2010, p. 1), ressalta que o “emprego de infraestrutura direcionada para 

circulação de bicicletas e o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte 

desempenham importante papel para o desenvolvimento sustentável e para humanização do 

trânsito”. Para a autora a materialização de infraestruturas cicloviárias no espaço urbano é 

uma condição essencial para a maior utilização da bicicleta como meio de transporte. 

Por outro lado, como atesta Guerreiro (2007, p. 18), para a efetiva materialização de 

uma infraestrutura cicloviária destinada a um bairro ou a toda cidade, “deve-se implantar a 

sinalização voltada ao ciclista e indicativa de sua presença para os condutores e para os 

pedestres. Realização de campanhas educativas dedicadas aos ciclistas e condutores sobre a 

forma correta de condução”. 

No entanto, todas essas ações não podem estar desassociadas da integração intermodal, 

quando se utiliza dois ou mais modos de transportes diferentes no mesmo deslocamento. 

Segundo Martens (2004), a combinação da bicicleta com o transporte público traz uma série 

de benefícios ambientais e sociais. “Dentre os benefícios ambientais tem-se a redução na 

utilização de energia, na poluição atmosférica e sonora, sendo a magnitude desses benefícios 

condicionada ao número de automóveis que serão substituídos”. 
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O espaço urbano torna-se mais democrático mediante a adoção da bicicleta como meio 

de transporte, pois sua demanda por espaço é mínima. Nesse sentido, as bicicletas permitem o 

compartilhamento das vias. 

A proporção entre o deslocamento e o espaço público consumido por pessoa, varia de 

acordo com o meio de transporte utilizado. Os veículos motorizados, por serem maiores se 

apropriam e espoliam o espaço dos outros usuários das vias (pedestres, ciclistas, usuários de 

TPC). Por sua vez, de acordo com (SPECK, 2017, p. 172) “dez bicicletas ocupam o espaço de 

um único carro e uma ciclofaixa típica aceita de cinco a dez vezes o volume de uma faixa de 

automóveis com o dobro da largura”.  

Para ilustrar e corroborar a afirmação de Speck (2017), apresentamos uma imagem do 

movimento Maio Amarelo elaborada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em 2016, 

que representa o espaço consumido por 60 pessoas em diferentes meios de transporte: ônibus, 

carros e bicicletas. 

 

Figura 4 – O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução 

de acidentes de trânsito 

 
Fonte: Maio Amarelo e Universidade Estadual de Goiás. 

 

 

É importante ressaltar que durante muitos anos a bicicleta foi compreendida pelos 

órgãos oficiais e por uma parcela expressiva da sociedade, não como um meio de transporte, 

mas sim como um instrumento de lazer. Na realidade, ainda hoje parte das classes dominantes 
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consideram a bicicleta como um veículo inferior. Contudo, essas impressões são equivocadas 

e superficiais e relaciona-se principalmente com um preconceito de ordem socioeconômica, 

que parte dos ricos tem em relação aos pobres.   

Nesse sentido, somos levados a inquirir: a razão da subutilização da bicicleta como 

meio de transporte nos deslocamentos urbanos das grandes cidades do país, deve-se única e 

exclusivamente ao preconceito e a visão pejorativa da burguesia em relação à bicicleta e aos 

ciclistas? Ao considerarmos o estudo de Souza (2012), a resposta para esse questionamento, 

definitivamente é não! 

Para Souza (2012), além da existência ou não de uma infraestrutura cicloviária 

adequada, e das condições climáticas e geomorfológicas de cada lugar, outros fatores 

interferem na escolha da bicicleta como meio de transporte. O autor pontua: 

 

O uso da bicicleta depende de características individuais, tais como a renda, idade, 

gênero e padrões de atividades. A renda determina a posse de veículos que, por sua 

vez, acarreta impactos na escolha individual do modo de transporte. A idade 

restringe o uso da bicicleta, já que pessoas mais idosas, geralmente, não dispõem de 

capacidade física para pedalar. As mulheres estão mais sujeitas aos riscos sociais 

(por exemplo, assaltos) do que os homens. Os padrões de atividades individuais tais 

como trabalho, ir à escola, visitar amigos ou viagens para tratar de assuntos 

particulares também influenciam a escolha do modo de viagem. (SOUZA, 2012, p. 

25) 

 

 

Não obstante, Trigueiro (2016, p. 8) ressalta que “aumentou exponencialmente o 

número de brasileiros (ciclistas ou não) que passaram a entender a bicicleta como uma peça 

fundamental no complexo tabuleiro da mobilidade sustentável”. 

Deve-se destacar que a bicicleta é um recurso democrático de oferta de transporte 

urbano a toda população, com destaque para a integração de pessoas com notável grau de 

exclusão que diariamente têm suas “cidadanias mutiladas” (SANTOS, 2012, p. 31). 

A bicicleta pode ser um importante elemento de reordenação e reconfiguração do 

espaço urbano, além de ser um recurso provedor de melhoria ambiental. Mas como ressalta, 

Speck (2017, p. 185), “a opção pelas bicicletas exige investimento público para ter sucesso”. 

Tiwari (2008), destaca a questão do meio ambiente e afirma que, “enquanto os 

transportes motorizados são uma das mais poluidoras de todas as atividades humanas, o 

ciclismo é o modal menos poluente, pois não gera poluição sonora ou de emissões tóxicas”. 

Neste sentido, Marc Augé (2015), corrobora: 

 

O aumento da qualidade de vida e a melhora da situação ecológica do planeta são as 

consequências mais evidentes para a maioria, mas os efeitos secundários são 

simplesmente assombrosos, principalmente na esfera social e na política. As 
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barreiras entre classes entram em colapso. As potências petrolíferas têm cada vez 

menos clientes e, como uma consequência que deixa entusiasmados os observadores 

mais materialistas, o proselitismo religioso submerge. Temos a impressão de que o 

politeísmo ciclista subverteu o monoteísmo petrolífero.  (AUGÉ, 2015) 

 

 

Segundo Bianco (2008) “foi com a crise do petróleo, a partir da década de 1970, e com 

o interesse das pessoas pelo exercício como forma de melhorar o condicionamento físico que 

a bicicleta passou a ser considerada como um modo de transporte viável”. Foi justamente 

nesse período, que a Dinamarca registrou uma revolução do ciclismo nas principais cidades 

do país. 

Por essa razão, entendemos que a bicicleta aparece nesse contexto como uma alternativa 

para escapar da dependência dos combustíveis fósseis e assume uma postura anticapitalista 

em relação à tirania da indústria automobilística e petrolífera.  

Para Lastra, Pérez e Murata (2016), o uso da bicicleta ganhou uma força renovada à 

nível mundial. Os autores também consideram a bicicleta como um meio de transporte 

inerente a ideia de responsabilidade ambiental.  E o seu resgate relaciona-se com as questões 

atinentes às mudanças climáticas e as fontes energéticas não renováveis: 

 

El auge reciente de la bicicleta parece estar relacionado con el fenomeno del cambio 

climatico provocado en parte por las emisiones del transporte publico asi como al 

reconocimiento de la falta de sostenibilidad del modelo basado en el auto particular. 

Al contrario de los viajes en medios motorizados, los que se realizan caminando o 

en bicicleta consumen menor cantidad de energia proveniente de recursos no 

renovables, implican menores costos para la adquisicion y mantenimiento de 

vehiculos e infraestructura de transporte, ademas de que representan una actividad 

saludable para la poblacion. Asi pues, los planes de transporte de diversas ciudades 

del mundo contemplan cada vez mas el desarrollo de medios de transporte no-

motorizados como parte de politicas integrales de transito, energeticas, ambientales 

y de salud publica que implican una mejor imagen urbana y acercan a las ciudades 

hacia un modelo mas sustentable. (LASTRA, PÉREZ e MURATA, 2016, p. 15) 

 

A bicicleta contribui de maneira significativa com a melhora nas condições de convívio 

urbano e na qualidade de vida das urbes. Além de trazer benefícios diretos para a qualidade do 

ar na escala local, a bicicleta reduz os congestionamentos e o número de acidentes de trânsito 

com vítimas fatais. Ao mesmo tempo, mediante a maior utilização da bicicleta é possível 

diminuir o consumo e a dependência dos combustíveis fósseis, reduzir a poluição sonora e 

desonerar parte do sistema público de saúde pela diminuição do número de internações 

hospitalares decorrentes de problemas cardiorrespiratórios e de acidentes de trânsito. Por 

essas razões, a bicicleta é um recurso capaz de promover a democratização do espaço urbano. 

Segundo Speck (2017, p. 171), “cidades com mais ciclistas são consideravelmente mais 

seguras”. O autor justifica que as ruas com maior ocupação de ciclistas, são lugares que 



49 

 

impelem os condutores a dirigirem com mais cuidado. Nesse sentido, deve-se questionar: se 

as bicicletas tornam as ruas mais seguras, porque o seu uso não é incentivado na maioria das 

grandes cidades brasileiras? Se o fator segurança for levado em consideração, essa é uma das 

principais razões pelas quais nossas cidades precisam de mais bicicletas. 

Ao se observar os princípios da segurança viária, a bicicleta é objetivamente uma forma 

de mobilidade que apresenta uma relativa lentidão (quando comparada com qualquer veículo 

motorizado), o que a torna segura para todos os elementos do espaço viário. Nesse sentido, 

Rinaldi (2014) pontua:  

 

Los ciclistas, aunque quieran, pocas veces podrán alcanzar siquiera las velocidades 

máximas permitidas para los automóviles. Este sencillo hecho, producido por las 

leyes físicas y biológicas más que por la normativa vial o por uma opción moral del 

ciclista, pone en cuestión uno de los ejes reiterados de las campañas de seguridad 

vial”. (RINALDI, 2014, p. 137). 

 

De acordo com Gehl (2015, p. 11), “à medida que melhoram as condições para os 

ciclistas, surge uma nova cultura da bicicleta”. Nota-se que ao valorizar o espaço da bicicleta 

cria-se uma forma de expressão antagônica à chamada “cultura do automóvel” e valoriza-se à 

utilização das bicicletas como opção para uma completa transformação da vida urbana. 

Conforme aponta Speck (2017, p 170), “aquelas cidades que investirem agora em 

infraestrutura ciclística (relativamente barata) terão uma vantagem significativa para atrair a 

próxima geração de moradores”. Isso, se considerarmos que em geral, as pessoas mais jovens 

por disporem de maior vigor físico parecem mais dispostas a pedalar. Nesse sentido, as 

cidades que são munidas de infraestruturas cicloviárias qualificadas, valorizam a bicicleta 

como meio de transporte e agem no sentido de proteger à vida dos habitantes da urbe, 

mormente dos jovens que são um grupo de ciclistas em potencial.  

Por sua vez, a bicicleta indubitavelmente é um meio de transporte que possibilita aos 

seus usuários a oportunidade de perceber o ambiente de maneira mais ampla. Devido às 

características de seu movimento, como sua baixa velocidade, ausência de barulho de motor e 

a exigência do trabalho físico do corpo, o ciclista torna-se sujeito de uma rica experiência ao 

percorrer os mais variados tipos de vias e tem a oportunidade de degustar, ouvir, cheirar, ver e 

sentir intensamente as paisagens, que dão vida à experiência. Segundo Tuan (1890, p, 14) a 

“percepção é uma atividade, um estender-se para o mundo”. 

Jan Gehl (2015, p. 11) ressalta que o uso da bicicleta “é mais rápido e mais barato que 

outras opções de transporte, é mais saudável e é bom para o meio ambiente”. O autor ainda 
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ressalta que as bicicletas em geral, circulam numa velocidade média de 15 a 20 km/h, o que 

proporciona aos “ciclistas um bom contato sensorial com nossos arredores e outras pessoas”.  

Ned Ludd (2004) defende a utilização das bicicletas como opção de locomoção e meio 

para a construção de um espírito mais humano e solidário nas populações urbanas. O autor 

relata suas experiências enquanto ciclista: 

 

Quando pedalo minha bicicleta pela cidade vejo coisas acontecendo, posso parar e 

explora-las a fundo sem dificuldades. Também vejo meus amigos e conhecidos, 

posso parar e falar com eles diretamente. Isso, combinado com a ausência da mídia 

de massa martelando no meu cérebro no isolamento do meu carro, acaba 

estabelecendo laços orgânicos e canais diretos de experiência e comunicação 

humanas (LUDD, 2004, p. 126). 

 

Sobre duas rodas é possível compreender e ampliar a percepção dos ritmos e da 

dinâmica característica da cidade, de sua geografia e da rotina de seus habitantes. Mediante a 

utilização da bicicleta é possível ampliar a escala de percepção das paisagens e 

concomitantemente pode-se conhecer novos lugares e por uma outra ótica, o próprio lugar 

onde se vive.  

Pedalar, também representa a independência do sujeito e proporciona uma sensação de 

liberdade única. Para o geógrafo russo Piotr Kropotkin, “as liberdades não se concedem, 

conquistam-se”, dessa forma, pode-se considerar que a luta pela valorização da bicicleta como 

meio de transporte e pela criação de espaços que possibilitem a utilização desse meio de 

transporte de forma segura, é uma batalha em prol da ampliação das liberdades.  

De acordo com Marc Augé, a bicicleta aumenta a autonomia de seus usuários e lhes 

conduz à uma sensação de liberdade individual: 

 

El primer pedaleo constituye la adquisición de una nueva autonomía, es la escapada, 

la libertad palpable, el movimiento en la punta de los dedos del pie, cuando la 

máquina responde al deseo del cuerpo e incluso casi se le adelanta. En unos pocos 

segundos el horizonte limitado se libera, el paisaje se mueve. Estoy en otra parte, 

soy otro y sin embargo soy más yo mismo que nunca; soy ese nuevo yo que 

descubro. (AUGÉ, 2009, p. 39). 

 

A bicicleta, por sua vez, possui um duplo sentido de liberdade. Ao mesmo tempo em 

que ela liberta o corpo das inquietudes e das doenças físicas do mundo moderno, a bicicleta 

proporciona ao ciclista a possiblidade de transitar e de estar livre da mecanização das rotas, e 

quem transita é dono de seu próprio ato. Concorde Speck (2017, p. 171), a bicicleta também 
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proporciona maior alcance espacial ao indivíduo: “com a mesma quantidade de energia usada 

para caminhar, a bicicleta leva três vezes mais longe”. 

Para comprovar a eficiência da bicicleta como meio de transporte Ivan Illich (2004) 

afirma: “O ser humano com bicicleta se converte em dono dos seus próprios movimentos, 

sem estorvar o vizinho. Se existe alguém que ache que em matéria de circulação é possível 

conseguir algo melhor, essa é a hora de provar” (ILLICH, 2004, p.64).  

Ao pedalar, o ciclista conserva a sua liberdade, por poder ir onde quiser e por não 

depender da rigidez de horários e trajetos do TPC, não encontra dificuldades na hora de 

estacionar, não ameaça a vida de terceiros e não espolia o espaço das pessoas que o cercam. 

 

Os ciclistas quando montam em suas bicicletas, passam a ser responsáveis por si 

mesmos e imediatamente tomam consciência disso. Simultaneamente ele toma 

consciência do lugar que lhe corresponde – passível de ser percorrido em todos os 

sentidos –, assim como dos itinerários que o distanciam desse lugar e dos outros que 

o trazem de volta. Pode-se concluir que a experiência da prática ciclística é uma 

prova existencial fundamental, que assegura a consciência identitária daqueles que a 

ela se entregam: pedalo, logo existo. Por meio da bicicleta nos reencontramos 

conosco mesmos. (AUGÉ, 2015) 

 

Considerando os requisitos necessários para se pedalar uma bicicleta, basta que o sujeito 

utilize sua capacidade e potência biológica, já que a bicicleta é um meio de transporte movido 

apenas com a força de energia metabólica humana. Deste modo, este eixo modal de transporte 

autoalimentado permite a cada um controlar o gasto de sua própria energia. 

Outros elementos fundamentais que interferem na utilização da bicicleta, são sem 

dúvida o relevo, a temperatura, os índices de precipitação atmosférica e as distâncias. O 

arquiteto e urbanista dinamarquês, Jan Gehl, ressalta que: 

 

Em todo o mundo há várias cidades onde bicicletas e o tráfego de bicicletas não é 

uma proposta realista. É muito frio e gelada para bicicletas em algumas áreas, quente 

demais noutras. Em alguns lugares, a topografia é montanhosa e íngreme demais. 

Nessas condições o tráfego de bicicletas não é uma opção realista. (GEHL, 2015, p. 

182). 

 

 

O geógrafo Ab’ Saber, ressalta que o uso da bicicleta em uma cidade qualquer, depende 

principalmente de suas características geomorfológicas: 
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Cidades nascidas e crescidas em rasas planícies de restingas propiciam o uso mais 

amplo de bicicletas, engendrando um papel social que raramente tem sido 

registrado. Por sua vez, cidades implantadas em regiões acidentadas, desenvolvidas 

espacialmente em encostas de morros, morrotes e colinas, têm grandes limitações 

para o uso mais amplo de bicicletas. É o caso dos organismos urbanos estendidos 

por colunas onduladas possuidoras de rampas e ladeiras como alguns dos pontos 

tradicionais, que perderam a chance da utilização mais intensa dos biciclos 

(AB´SABER, 2007). 

 

 

Mas ao contrário do que muitos pensam, Speck (2017), sugere que as externalidades do 

ambiente não são capazes de diminuir a vontade de pedalar dos ciclistas realmente 

determinados. O autor pondera, a partir de exemplos da realidade norte americana, o seguinte: 

 

Quando se compara lugares onde se anda de bicicleta e onde não se anda, é 

interessante observar que o clima tem um papel relativamente pequeno. O território 

de Yukon no Canadá – ali, junto do Alaska –, tem o dobro de ciclistas da Califórnia. 

Em outubro de 2011, a gelada Mineapolis foi considerada a “Cidade da Bicicleta 

Número 1 dos Estados Unidos” pela revista Bicycling, com 4% de todos os trajetos 

para o trabalho sendo feitos de bicicleta. A topografia também não é um fator 

significativo: São Francisco tem três vezes o número de ciclistas do que a 

relativamente plana Denver (SPECK, 2017, p. 172) 

 

 

Por sua vez, o ciclista David Byrne, alerta que os elementos físicos constituintes do 

ambiente, como o clima e o relevo, são importantes e interferem na prática do ciclismo 

urbano, mas no que diz respeito a utilização da bicicleta, não devem ser os únicos aspectos a 

serem considerados e argumenta: 

 

Naturalmente, algumas cidades são mais acolhedoras aos ciclistas do que outras. 

Não só pelas questões geográficas ou climáticas, embora isso faça diferença, mas 

sim pelos tipos de comportamentos mais encorajados e pela forma como as cidades 

são organizadas – ou desorganizadas. (BYRNE, 2010, p. 16). 

 

 

Desse modo, concordamos com Byrne (2010), embora as externalidades do ambiente 

não possam ser ignoradas, a existência de condições mais seguras para o ciclismo e a 

infraestrutura mais ampla que contemplem as bicicletas, são fatores mais decisivos na escolha 

desse meio transporte para o deslocamento espacial nas cidades.  

Consoante as ideias de Byrne (2010), estão o pensamento de Speck (2017) e Vale 

(2016). De acordo com Speck (2017, p. 173): “uma vez que estas sejam criadas, a 

implementação de uma rede de vias para as bicicletas, realmente útil, deve ser suficiente para 

permitir o crescimento de uma cultura ciclística. Construa essa rede e eles virão”. Já Vale 

(2017), observa:  



53 

 

Ao contrário da crença popular, não são apenas factores físicos como o relevo e o 

clima ou factores culturais ou socio‑económicos que explicam a utilização da 

bicicleta. De facto, há uma série de factores urbanísticos como a diversidade 

funcional, a redução das distâncias entre origens e destinos, e a segurança na 

circulação que contribuem de forma substancial para que a bicicleta constitua um 

meio de transporte urbano representativo, os quais podem ser alterados com políticas 

urbanísticas que promovam o uso da bicicleta. (VALE, 2016, pp. 46, 47) 

 

 

Boris Marañon (2014), ao abordar sobre as práticas autônomas de grupos zapatistas em 

Chiapas, apresenta a ideia de uma vida digna como expressão do “Buen Vivir”, ou bem viver 

(tradução nossa). Segundo o autor,  

 

O bem viver é uma proposta onde os zapatistas construíram formas de convivência 

entre os humanos e destes com a natureza baseadas na solidariedade e na 

reciprocidade. O que implica em redefinir a concepção que se tem da natureza, para 

seguir rumo a ideia de que ela não é uma mercadoria, mas é algo essencial para a 

manutenção da vida e, por isso é necessário respeitar os ciclos ecológicos, o que 

permite manter sistemas mais harmoniosos, justos, equitativos e sem dominação 

nem exclusão, para abrir uma possibilidade que permita romper com a colonialidade 

do poder focado no âmbito da natureza. (MARAÑON, 2014, p. 227). 

 

 

Entre as exigências básicas que permitem ascender rumo a uma vida digna e ao bem 

viver, estão o acesso a saúde, educação, liberdade, justiça, democracia, paz, entre outros. 

Nesse sentido, endossamos a ideia de Marañon e reforçamos a importância de manter o 

equilíbrio na nossa relação com o mundo que nos circunda.  

Todavia, propomos pensar a ideia do bem viver para além de sua concepção primeira e 

estendê-la para a relação entre a cidade e os seus espaços. Acreditamos que o 

encaminhamento das condições necessárias para a efetivação do bem viver nos espaços 

urbanos passa, necessariamente, pela promoção e valorização da bicicleta como meio de 

transporte.  

Esse veículo não motorizado atende a todos os requisitos mínimos para se alcançar o 

bem viver. A bicicleta é uma invenção oposta ao automóvel e de acordo com Speck (2017, p. 

175) “quanto menos tempo a família gasta no carro, mais feliz e saudável será”. 

O potencial da bicicleta não pode ser ignorado, ainda mais nos últimos anos, que em 

função dos avanços tecnológicos permitiram as bicicletas se tornarem mais eficientes, mais 

leves e confortáveis. A bicicleta é acessível a quase todos os membros da sociedade, não 

polui, é silenciosa, discreta, flexível e é sobretudo mais rápida que o automóvel em trajetos 

urbanos curtos e principalmente em horários de intensos congestionamentos. 



54 

 

Diante da tendência homogeneizadora da mobilidade e da circulação imposta pelas 

indústrias automobilísticas, pelos anúncios publicitários (que se tornam ideológicos) e pela 

indústria do petróleo, a adoção da bicicleta representa uma forma de resistência ao modo de 

vida dominante das grandes cidades modernas.   

Nota-se, dessa forma, que os ciclistas produzem o espaço a sua maneira e ao seu tempo, 

uma vez que eles não estão blindados em uma estrutura de aço, pelo contrário, eles imergem 

intrépidos no espaço viário sem ameaçarem a vida de outras pessoas, e seguem guiados por 

apenas dois princípios: liberdade e respeito ao outro! No entanto, sabe-se que os ciclistas não 

são tão numerosos quanto os automóveis e também foram relegados a uma condição de 

marginalidade. Por isso, deve-se questionar: quão seguro é pedalar em grandes centros 

urbanos do Brasil? 

Diariamente os ciclistas convivem nas grandes cidades do país (incluindo Goiânia), com 

os riscos de um trânsito nada convidativo a prática do ciclismo urbano. Os últimos anos 

registraram inúmeras ocorrências de acidentes de trânsito que envolvem bicicletas e 

automóveis.   

Em relação ao espaço urbano goianiense verificou-se nos últimos anos um índice de 

acidentalidade elevado, envolvendo bicicletas. De acordo com a Prefeitura Municipal de 

Goiânia por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - 

SMT, SACIT - Sistema de Acidentes de Trânsito, em 2010 foram registrados 1027 acidentes 

por tipo de veículo: bicicleta; em 2011: 946 acidentes; 2012: 735 acidentes, 2013: 693 

acidentes, 2014: 685 acidentes e em 2015: 567 acidentes. (SMT/GOIÂNIA, 2015).  

Contudo, Speck (2017, p. 180), indica que o ciclismo veicular é a forma mais segura de 

pedalar. O autor, assim define o que é o ciclismo veicular: 

 

Basicamente é dirigir sua bicicleta como se fosse um carro, porém mais lentamente. 

Isso inclui “reivindicar sua faixa”, ficar perto de seu centro e somente permitir que 

os carros passem quando houver muito espaço. Nas palavras do fundador do 

movimento, John Forester: “O ciclista de estilo veicular não só age, externamente, 

como motorista, mas, internamente, sabe que é um. Ao invés de se ver como um 

invasor em vias que pertencem aos carros, ele se vê como outro motorista como um 

veículo um pouco diferente”. (SPECK, 2017, p. 179). 

 

Desse modo, praticar o ciclismo veicular é estar convicto de que os ciclistas não devem 

ter um status de segunda categoria em relação aos condutores de automóveis! 
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Muitos cicloativistas, sustentam o discurso de que o veículo do futuro já foi inventando 

há tempos e possui mais de duzentos anos de história. Trata-se da bicicleta, um meio de 

transporte movido à propulsão humana, que não espolia o espaço dos outros usuários das ruas 

e emite 0 (zero) grama de gás carbônico (CO2) por quilômetro rodado.  

Jan Gehl (2015), indica que a bicicleta é um instrumento capaz de conduzir os espaços 

urbanos degradados, inseguros e pouco atrativos em realidades completamente diferentes, 

como as “cidades vivas”. O autor argumenta que:  

 

O tráfego lento significa cidades vivas. Por sua vez, o tráfego rápido significa 

cidades sem vida. O objetivo de criar cidades onde mais pessoas sejam convidadas a 

caminhar e a pedalar trará mais vida para as ruas e uma experiência mais rica porque 

o tráfego rápido será transformado em tráfego lento. (GEHL, 2015, p. 71) 

 

Neste caminho a bicicleta pode ser um instrumento revolucionário para dotar as pessoas 

que vivem e compõem a urbe de um efetivo “direito à cidade”. Por meio de suas pedaladas 

diárias são que os ciclistas estabelecem lutas cotidianas. Aqueles que não adotaram o veículo 

motorizado em seus deslocamentos e insistem em utilizar a bicicleta como meio de 

locomoção, resistem a tentativa dos automóveis em transformar o espaço público em privado 

e deste modo buscam tornar a rua em um espaço de convívio comum.  

Ao longo do primeiro capítulo deste estudo, buscou-se ampliar o entendimento 

conceitual acerca da mobilidade urbana e analisar o papel social do automóvel e da bicicleta. 

No próximo capítulo propõe-se uma reflexão sobre o sentido da construção de Goiânia e uma 

análise de como a bicicleta aparece no cotidiano goianiense, no planejamento urbano e nas 

políticas de mobilidade urbana da cidade. 
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CAPÍTULO 2 – A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE GOIÂNIA E A 

MOBILIDADE URBANA EM QUESTÃO 

 

Neste capítulo propõe-se uma análise do processo de criação do espaço urbano 

goianiense e de suas formas urbanas. Em sequência, avaliar-se-á os aspectos da mobilidade 

urbana em Goiânia a partir da legislação vigente no município, o Plano Diretor, Lei nº 171 de 

2007 e o Código Municipal de Mobilidade Urbana, Lei nº 9.096 de 2011. Destarte, 

apresentar-se-á uma caracterização do sistema de bicicletas compartilhadas de Goiânia, e será 

apresentado um diagnóstico sobre a infraestrutura cicloviária da cidade. A espacialização da 

infraestrutura cicloviária da cidade de Goiânia, será apresentada mediante representação 

cartográfica. 

 

2.1 A construção de Goiânia: gênese, formas e movimento 

 

Goiânia é a capital do Estado de Goiás. Em sua espacialização geográfica, pertence a 

Região Centro Oeste do Brasil e está inserida nos domínios do bioma Cerrado. Goiânia foi a 

primeira capital brasileira a ser planejada no século XX. A cidade nasceu do projeto político 

do Estado Novo e da esperança e coragem de homens e mulheres que vieram de distintas 

partes do país para construírem uma cidade capital em pleno interior do Brasil. 

O início da formação do espaço urbano goianiense se deu no dia 24 de outubro de 1933, 

com o lançamento da pedra fundamental da cidade, pelo interventor federal Pedro Ludovico 

Teixeira. Planejada para exercer a função política de capital do estado de Goiás e pensada 

para comportar uma população de até 50.000 habitantes, Goiânia possui atualmente uma 

população de aproximadamente 1.460.000 mil habitantes (IBGE, 2017), e é considerada uma 

metrópole de porte regional. 

Palacín e Moraes (2008) ponderam que as regiões do Cerrado goiano desde a chegada 

do bandeirante Anhanguera, no século XVIII até as primeiras décadas do século XX, só 

haviam conhecido como formas de atividades econômicas a exploração aurífera e os labores 

ligados à agropecuária. Este cenário de letargia, lento desenvolvimento econômico e de 

“isolamento” geográfico em relação a vida econômica nacional, começou a ser alterado de 

forma mais significativa a partir da criação de Goiânia. 

Entre as justificativas para a construção da cidade de Goiânia, apontam-se o êxito da 

Revolução de 1930 e as condições geográficas e mesológicas da antiga capital do Estado, a 
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cidade de Vila Boa, atualmente conhecida como cidade de Goiás. De acordo com Daher 

(2003): 

 

A cidade de Vila Boa foi designada capital do Estado de Goiás no período da 

extração das minas de ouro, 1737, quando o Brasil ainda era colônia portuguesa. Já 

no início de sua história, como sede administrativa de Goiás, verificou-se a 

inconveniência desse local para sediar o governo goiano: a cidade encontrava-se 

cercada por uma cadeia de montanhas, (serras – grifo nosso), que impossibilitava 

sua expansão e dificultava o acesso a ela. (DAHER, 2003, p. 25 e 26). 

 

 

As questões de ordem sanitária e demográfica, também foram utilizadas pelos 

defensores da transferência da capital de Vila Boa para Goiânia, para corroborar suas 

intenções. Um dos discursos utilizados pelos mudancistas e mais ultrajantes em relação a 

cidade de Goiás, foi feito por um ex-presidente da província goiana no final no do século 

XIX, Rodolfo Gustavo da Paixão: 

 

A Capital de Goiás é, sem dúvida, uma daquelas cidades cujo estado sanitário, dia a 

dia pior, reclama as mais prontas e enérgicas providências. Situada em meio de uma 

bacia, conquanto sobre terreno acidentado, cercada de altos montes que a 

comprimem em diminuto âmbito, embaraçando-lhe a regular ventilação, estreitando-

lhe demais o horizonte visual; castigada por excessiva temperatura graças à sua 

baixa latitude de 16º S, não corrigida pela altitude ou por causas locais; com uma 

edificação à antiga, obedecendo, in totum, à arte colonial, que era antes a negação 

dos mais rudimentares princípios arquitetônicos e dos mais salutares preceitos da 

moderna higiene; espreguiçando-se às margens do rio Vermelho, mas curtindo 

verdadeira sede de Tântalo, visto como a água viscosa deste ribeiro, despejo e 

lavadouro da população, não é e nem pode ser convenientemente distribuída às 

casas, e porque a fornecida pelo único chafariz existente e parcas fontes carece das 

condições de abundância e necessária potabilidade; desprovida de bom sistema de 

esgotos, capaz de evitar o uso prejudicialíssimo das latrinas perfuradas no terreno, 

onde as matérias fecais sem escoamento entram em rápida decomposição e exalam 

deletérios miasmas, e absorvidas pelo sub-solo bastante permeável, comunicam-se 

com os poços de serventia, de ordinário aberto nas proximidades daqueles focos de 

infecção, a decadente Vila Boa hospeda em seu seio poderosos agentes de 

destruição, que hão de em breve, transformá-la em vasta Necrópole. (TEIXEIRA, 

1973, p. 191 e 192). 

 

Posteriormente, Pedro Ludovico Teixeira reconheceu que não foram os motivos de 

ordem sanitária que o levaram a retirar o título de capital da cidade de Goiás e, sim os fatores 

de origem econômica, política e social. No plano político, Goiânia igualmente serviu ao 

objetivo de Pedro Ludovico Teixeira de esvaziar o poder da oligarquia deposta na antiga 

capital. 
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O interventor federal em Goiás na década de 1930, também fez menção ao declínio 

demográfico da cidade de Goiás, como uma das justificativas para lhe cercear o privilégio de 

que usufruía enquanto capital. De acordo com Pedro Ludovico Teixeira: 

 

Só o raciocínio de que uma capital com dois séculos de vida nunca possuíra mais de 

dez mil habitantes, e, pelo contrário, a sua população tendia a decrescer, pois o 

recenseamento realizado em 1932 lhe dava apenas 8.256 habitantes, bastava para 

condená-la como sede do governo. Acrescente-se que a sua média de edificações 

entre 1914 e 1932 não excedera de 1 ½ por ano. (TEIXEIRA, 1973, p. 193)  
 

Neste sentido, Goiânia surge como expressão da imposição de uma nova lógica 

territorial em Goiás. A cidade planejada para exercer as funções pré-determinadas de uma 

capital, nutria o ideário modernizador e revigorava o discurso de que o início de uma nova 

época estava em curso e, que Goiás integraria definitivamente os circuitos econômicos do 

Brasil. Pedro Ludovico Teixeira, alegava que “a construção de uma nova capital era o 

primeiro e essencial passo para o desenvolvimento”. 

Na interpretação de Moysés (2004, p. 19) “do ponto de vista empírico, a construção da 

cidade de Goiânia abre o Centro Oeste brasileiro para a economia nacional, integra o Sul ao 

Norte do país e promove o desenvolvimento de uma vasta região”. Nesse sentido, a edificação 

de Goiânia associa-se a um projeto nacional voltado para a interiorização da ocupação do 

território brasileiro. 

O primeiro plano urbano da cidade foi idealizado por Atílio Correa Lima, engenheiro, 

arquiteto e urbanista brasileiro que recebeu forte influência do “modelo de urbanismo francês 

do início do século XX” (DAHER, 2003, p. 24). A cidade deveria necessariamente seguir um 

modelo urbano que se aproximasse do modelo europeu, fundamentada numa concepção 

pautada pela modernidade, cujos elementos simbólicos estivessem presentes nas marcas do 

moderno. 

Para Cavalcanti (2001, p. 25), “a cidade de Goiânia tem como associação mais imediata 

a ideia de uma cidade planejada e moderna”. De acordo com Fontanezi (2003), a modernidade 

compreende: 

As transformações processadas na mentalidade ocidental na transição do Feudalismo 

para o Capitalismo, expressas principalmente num modo de vida mais urbano, na 

transposição do sagrado para o racional e nas manifestações de individualidade 

conduzidas pelo Estado. Esta mudança de mentalidade teve uma expressão 

significativa na arte, influenciou a arquitetura e o urbanismo e, com a expansão e 

adensamento das cidades, contribuiu na expectativa da produção de um espaço 
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urbano que a representasse na medida em que ele poderia ser planejado. 

(FONTANEZI, 2003, p.27). 

 

Goiânia marca um novo período da modernização territorial em Goiás. A cidade não 

necessariamente inaugura a modernização em Goiás, todavia Goiânia caracteriza uma nova 

etapa do processo modernizador no Estado. Conforme destaca Castilho (2017), a 

modernização territorial em solo goiano antecede a construção dessa capital. O autor pondera 

que “a implantação de redes de transportes, principalmente da ferrovia, foi um importante 

elemento para a emergência da modernização em Goiás” (p. 71). O território goiano recebeu 

as primeiras ferrovias em 1911, enquanto Goiânia sequer existia. 

A cidade, pelos discursos oficiais e pelo seu traçado urbanístico, estabelecia vínculos 

com a modernidade, devido a sua arquitetura baseada no estilo art déco, seu planejamento 

urbano inovador para a década de 1930 e pelo seu traçado funcional, alicerçado em linhas 

retas e com grandes avenidas, como na proposta de Le Corbusier para a cidade modernista. 

Goiânia representou um modelo do ideário de urbanização moderna e surgiu como uma 

outra possibilidade para o crescimento econômico da região, que até então, como já foi 

mencionado, estava majoritariamente voltada à atividade agropecuária. 

A criação de Goiânia deu maior impulso a inserção do Cerrado ao modo de produção 

capitalista nas escalas local, nacional e internacional, ao mesmo tempo em que representou a 

expansão da urbanização no Brasil sob a égide do discurso modernizador.  A construção de 

uma cidade capital em pleno sertão brasileiro, representava uma das grandes obras do Brasil 

na época e, anunciava o começo de novos tempos e novos rumos para o interior do país, em 

especial para as regiões do Cerrado goiano.   

Para Arrais (2016, p. 121), “Goiânia representa o esforço do Estado para entrar na 

modernidade”. No entanto, entendemos que Goiânia é construída para elevar Goiás a um novo 

patamar na era da modernidade. Nesse sentido, concordamos com Castilho (2017), que 

defende a tese de que a implantação da rede ferroviária em Goiás, enceta a chegada da 

modernização no território goiano.  

Goiânia traz como um de seus apanágios o fato de ter sido uma cidade planejada na 

década de 1930 e por ser considerada um marco importante do processo de modernização do 

interior do Brasil. A nova capital foi concebida para ampliar a integração do Cerrado e da 

Região Centro Oeste a dinâmica econômica nacional e internacional. De acordo com 

Chaveiro (2007, p. 16) “a cidade nasce com o signo do moderno, a partir das disputas 
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políticas das oligarquias locais aliada à política da Marcha para o Oeste propugnada pelo 

Estado Novo”. 

Conforme os ensinamentos do geógrafo Moraes, “o espaço produzido é um resultado da 

ação humana sobre a superfície terrestre que expressa, a cada momento, as relações sociais 

que lhe deram origem” (MORAES, 1988, p. 15). Deste modo, nota-se que a construção do 

espaço urbano da cidade de Goiânia é carregado de intencionalidades dirigidas pela nova 

classe que ascende ao Poder em Goiás, representada pelo interventor federal Pedro Ludovico 

Teixeira e que se opõe ao poder oligárquico da família Caiado, que controlava a política 

goiana. 

No entendimento de Atílio Correa Lima, engenheiro-arquiteto, urbanista e paisagista, 

responsável por executar o primeiro plano urbano de Goiânia, devia-se dar maior importância 

ao traçado da cidade, que iria exercer as funções de uma capital. Daher, pondera: 

 

Atílio acreditava que o desenho físico de Goiânia, deveria permitir não só o 

exercício das atividades urbanas, de maneira racional e eficiente, mas também 

exercer, do ponto de vista de imagem, uma atração visual positiva, um sentimento de 

modernidade, de imponência e de respeito aos cidadãos que ali iriam residir ou 

investir em alguma atividade (DAHER, 2003, p. 118). 

 

  

Goiânia deveria não apenas exercer a função de capital, mas também servir como uma 

referência do modelo de urbanismo moderno para as cidades do seu entorno. Como afirmou 

Atílio: “a capital é sempre o padrão, onde os outros satélites se espelham”. 

Destarte, a cidade é por definição, um empreendimento amplo. Nela fundem-se os 

interesses do capital e a ação do Estado. Essa simbiose pode ser percebida nas formas 

urbanas, na disposição do seu traçado e por meio da leitura das paisagens urbanas.  

A paisagem é uma categoria de análise geográfica de suma importância. Ela representa 

as marcas do trabalho humano sobre a Terra. A paisagem apresenta-se como um recurso 

fundamental para uma melhor compreensão das transformações, configurações e arranjos 

espaciais da cidade, desde sua gênese até seu período atual. Deste modo, tal categoria nos 

interessa na medida em que possibilita identificar as marcas das raízes históricas da cidade de 

Goiânia.   

Segundo Carlos (2015, p. 24): “a paisagem urbana, enquanto forma de manifestação do 

espaço urbano, reproduz num momento vários momentos da história. Aí emergem os 

movimentos, a multiplicidade dos tempos que constituem o urbano”. 

Atílio Correia Lima, recebeu a influência do urbanismo francês do início do século XX 

e essa concepção de urbanismo, deixou marcas indeléveis nas paisagens do espaço urbano 
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goianiense. Uma dessas marcas, pode ser identificada no aspecto de sua malha viária. De 

acordo com o urbanista “o traçado da cidade teria por base a configuração viária, que liga 

entre si as várias zonas de atividade” (DAHER, 2003, p. 119). Atílio determina que “a 

estrutura urbana de Goiânia deve ser ampla e refletir certa nobreza de linhas, como as largas 

avenidas” (DAHER, 2003, p. 118). 

Como um alerta aos geógrafos, Santos (1991, p. 62) ensina que: “nossa tarefa é a de 

ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar ao seu significado”. A partir dessa 

consideração do geógrafo, nos questionamos: de que maneira o traçado viário goianiense 

expressa o sentido moderno de circulação e como isso nos permite discutir os reflexos desse 

modelo no atual contexto da mobilidade urbana? Deste modo, propõe-se investigar o aspecto 

da estrutura viária de Goiânia para entender o seu significado. 

Durante o período absolutista, a avenida era o símbolo mais importante da cidade 

barroca. Sua função principal era permitir a circulação dos veículos de roda e a movimentação 

militar. Para a construção dessas avenidas, eram escolhidos terrenos de topografia plana. 

Nota-se que no primeiro plano urbano de Goiânia, Atílio deu uma atenção especial ao traçado 

viário da cidade e também aprovou a escolha de um terreno de topografia plana para a 

construção da urbe.  

Pelas palavras do próprio urbanista, “a estrada é a artéria vivificadora do organismo 

urbano”. Ao considerar a importância da avenida Pedro Ludovico Teixeira, atualmente 

conhecida como avenida Goiás, um dos marcos da construção de Goiânia, ele pondera que 

além de servir como um elemento de comunicação, a via “pela sua largura excepcional e pelo 

seu aspecto luxuoso, prestar-se-á para as demonstrações e festas cívicas” (DAHER, 2003, p. 

125). 

“Atílio, como seus mestres franceses, aceita a civilização industrial como um fato 

histórico irreversível, seja ele nefasto ou benéfico à sociedade e à cidade” (DAHER, 2003, p. 

61). De acordo com Arrais (2016, p. 117), a industrialização não é tão expressiva em Goiânia, 

“os serviços, o comércio e a administração pública foram e continuam sendo atividades 

econômicas de maior proeminência”. Por sua vez, mesmo não se consolidando como um polo 

de atividades industriais, como Atílio intencionava, ao planejar o sistema viário de Goiânia, o 

urbanista deu prioridade a fluidez do tráfego, condição essencial para atender as necessidades 

de circulação e produção da indústria. Nessa proposta, os carros são os atores principais do 

espaço urbano, em detrimento da circulação de pedestres e ciclistas. 

O responsável pela elaboração do primeiro plano urbano de Goiânia, demonstrou 

aprimorado conhecimento técnico na implantação das vias da cidade. A escolha de um terreno 
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pouco acidentado para a construção de Goiânia, seguiu um dos preceitos do urbanismo 

francês e ao mesmo tempo proporcionou a cidade a obtenção de um traçado mais funcional e 

menos oneroso. Nas palavras de Atílio, “todas as ruas e avenidas foram dispostas de modo a 

não contrariarem a topografia do terreno e foram feitas com a preocupação de não seguirem o 

maior declive” (DAHER, 2003, p. 122). 

Vale ressaltar que no início de sua construção, em função da escassez de recursos 

financeiros e pela dificuldade de se obter equipamentos mais modernos, algumas ruas da 

cidade foram abertas mediante o uso de carros de boi. Portanto, ao se considerar o escasso 

orçamento para a construção da cidade, justifica-se a escolha de um terreno pouco acidentado 

para a sua implantação, o que reduz dispendiosos gastos com obras de terraplanagem. 

Influenciado pela escola francesa de urbanismo do início do século XX, Atílio parece 

receber algumas ideias de Le Corbusier, um dos expoentes do urbanismo francês. De acordo 

com (DAHER, 2003, p. 133), Atílio estabeleceu para Goiânia, uma “rede viária de linhas retas 

e diagonais e de dimensões hierarquizadas segundo o tráfego e a direção; zonas de atividades 

definidas no espaço pelas vias onde as rotatórias se colocam nos pontos mais conflitantes do 

tráfego”. 

Para Le Corbusier2 (1925, p. 198 apud DAHER, 2003, p. 184): “a rua curva é o 

caminho dos burros, a rua reta, o caminho dos homens. A rua curva é o efeito do puro prazer, 

da indolência, do afrouxamento, da descontração, da animalidade. A rua reta é uma reação, 

um ato positivo, o efeito do autodomínio. É sã e nobre”. Consoante a afirmação de Dalrymple 

(2014):  

 
Le Corbusier tinha uma obsessão por carros velozes e frequentemente ele expressava 

o seu ódio sobre as ruas e o amor pelas estradas. As estradas eram meios 

impressionantes para corrida a altas velocidades, a rua, em contraste, era 

imprevisível, incalculável e profundamente social. (DALRYMPLE, 2014) 

 

Dessa forma, nota-se que a escolha por um traçado viário plano e retilíneo, permite que 

os automóveis circulem de forma mais rápida e atinjam grande velocidade. O desenho viário 

de Goiânia foi pensado para atender às necessidades do tráfego de veículos motorizados e 

concomitantemente sugere uma ideia de vinculação da cidade com a modernidade. Segundo 

Olekszechen (2016, p. 28) “a velocidade se tornou sinônimo não só de coragem e audácia, 

mas de desenvolvimento e progresso. Nesse horizonte estético e ideológico, a cidade 

modernista criou forma”. 

                                                           
2 Pseudônimo do franco-suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), um dos arquitetos e urbanistas mais 

importantes do século XX.   
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Em meio ao processo de construção de Goiânia, havia por parte de Atílio um exercício 

de imaginação ligado aos princípios do urbanismo moderno. Concorde Arrais (2016, p. 120), 

“o sítio urbano plano, logo ganhou os contornos de avenidas largas construídas para carros 

que não existiam”. Todavia, deve-se ressaltar que de fato Goiânia foi prevista para um futuro 

bem distante, a exemplo das cidades propostas por Le Corbusier, que “tomou o que viu como 

possibilidades inerentes à era da máquina, da fábrica e do automóvel e as projetou em algum 

futuro utópico” (HARVEY, 2014, p. 32). A expansão e o crescimento urbano de Goiânia, 

ocorreria ao longo das décadas seguintes a sua construção. Por essa razão, pode-se atribuir 

uma conotação futurista por parte de seus planejadores nas etapas iniciais de concepção da 

cidade. 

Segundo Daher (2003, p. 286), ainda hoje é possível perceber o traçado de Atílio nas 

paisagens urbanas de Goiânia, “com a presença das rotatórias, da rede viária para o tráfego de 

veículos e a estrutura de seu desenho baseado em linhas regulares e abertas”. 

Por sua vez, entende-se que a formação inicial do espaço urbano de Goiânia, se deu 

mediante as resoluções políticas ligadas aos desígnios do Estado Novo, que enxergavam a 

necessidade de integrar Goiás na rede da economia-mundo. Dessa forma, nos parece sensato 

que o desenho viário de Goiânia, proposto por Atílio Correa Lima, tenha assumido um 

traçado em linhas retas e funcionais, pois a intenção do seu autor era permitir que as vias 

comportassem um tráfego rápido e eficaz de automóveis, que eram símbolos do ideal de 

modernidade ascendente.  

O trabalho desenvolvido por Atílio Correa Lima no primeiro projeto urbanístico de 

Goiânia, foi encerrado em 1935. Como pondera, Daher:  

 

O governo goiano rompeu o contrato com a firma P. Antunes e Cia, representada em 

Goiás por Atílio e contrata para substituí-la, a firma Coimbra Bueno e Pena Chaves. 

Logo em seguida, em 1936, Armando de Godoi é convidado pelos irmãos Bueno a 

dar prosseguimento ao projeto de Goiânia, iniciado por Atílio. (DAHER, 2003, p. 

135). 

 

 

Contudo, o urbanista e engenheiro brasileiro, Armando de Godói partilhava do 

pensamento de seu antecessor, Atílio Correa Lima, de que a cidade de Goiânia deveria trilhar 

os rumos da modernidade. O novo responsável por dar continuidade ao projeto urbano de 

Goiânia, afirmou que “é das cidades modernas que partem os vigorosos impulsos coletivos e é 

nelas que se faz a coordenação dos movimentos e das atividades de uma nação” (TEIXEIRA, 

1973, p. 79). 
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Não obstante, Armando de Godói antes de assumir o projeto iniciado por Atílio, já 

havia conhecido em 1932, o sítio onde seria estabelecida a cidade e também já tivera 

conhecimento das intenções do Estado ao materializar uma cidade capital no coração 

geográfico do país. De acordo o pioneiro de Goiânia, (TEIXEIRA, 1973, p.78), “antes, porém, 

de contratar o técnico Correia Lima, convidamos o conhecido urbanista Dr. Armando de 

Godói, a fim de estudar o local preferido para a nova capital”. 

Pode-se dizer, que Armando de Godói, foi o responsável pela elaboração do segundo 

projeto urbano de Goiânia, e durante este período, deixou-se fascinar pelo modelo das 

cidades-jardim de Howard, criadas na Inglaterra. Percebe-se a influência do traçado de Godói 

em Goiânia, sobretudo em uma parte específica da cidade, o Setor Sul. Originalmente o bairro 

foi projetado por Atílio, porém seu desenho foi completamente alterado por Godói a partir da 

concepção das cidades jardim. Segundo (DAHER, 2003, p. 185), “somente o Setor Sul pôde 

receber esse traçado, pois os Setores Central e Norte já estavam praticamente concluídos”.  

Ao avaliar a escolha do sítio para a construção de Goiânia, Godói apresentou um 

parecer favorável ao local escolhido. De modo semelhante a Atílio Correa Lima, ao pensar no 

traçado viário da cidade, “Godói endossa a topografia plana por oferecer as condições ideais à 

implantação de um traçado funcional conforme exige uma cidade moderna”. (DAHER, 2003, 

p. 185).  

Em vista disso, Goiânia seguiu tendências de projetos urbanísticos desenvolvidos em 

importantes cidades europeias e estadunidenses, por sua vez, as ruas da cidade foram 

pensadas e projetadas para servirem como redes de reprodução dos interesses da classe média 

e para a reprodução dos emolumentos ambicionados pela indústria automobilística. 

Na época, deslumbrado com a evolução da indústria automobilística, Godói fez 

apologia ao uso do automóvel individual e individualizante: “quanto maior o número de vias 

de comunicação que convergirem para a cidade em projeto, tanto mais rápido serão o seu 

crescimento, a valorização dos seus terrenos, o desenvolvimento comercial e o progresso 

industrial” (TEIXEIRA, 1973, p. 83). De acordo com Godói, o modal rodoviário seria a opção 

de transporte mais adequado para a cidade de Goiânia. 

 

Julgo não haver necessidade de se recorrer à ligação ferroviária, pois penso que os 

modernos ônibus e caminhões automotores satisfarão a todas as necessidades de 

comunicação, sem que seja necessário apelar-se para aquela solução, hoje 

sobremodo onerosa. (TEIXEIRA, 1973, p. 89). 
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Portanto, “Goiânia é uma capital erigida cientificamente” (TEIXEIRA, 1973, p. 207). 

Houve por parte de seu idealizador, a preocupação em realizar estudos sistemáticos quanto a 

escolha do sítio urbano e em elaborar um planejamento urbano prévio para a nova cidade. 

Malgrado as tentativas de Armando de Godói em modificar o plano urbano de Goiânia 

criado por Atílio, “sua referência é bastante sólida e consegue emergir e sobreviver 

parcialmente até os dias de hoje” (DAHER, 2003, p. 287). O pioneiro da cidade de Goiânia, 

também reconheceu a importância de Atílio e a sua participação na edificação da urbe: “foi 

quem fez o seu projeto principal” (TEIXEIRA, 1973, p. 196). 

Todavia, o crescimento urbano de Goiânia, orientado pelo pragmatismo do 

planejamento urbano durou por pouco tempo. De acordo com Moysés (2004): 

 

De 1933 a 1950: foi o período em que a cidade cresceu e desenvolveu-se conforme a 

base cartográfica do seu plano original, predominando a cidade que nascera dos 

sonhos de seus idealizadores, o interventor Pedro Ludovico Teixeira e os urbanistas 

Atílio Correa Lima e Armando Augusto de Godói. Tais sonhos naufragaram a partir 

dos anos 1950. (MOYSÉS, 2004, p. 21) 

 

A experiência do planejamento urbano de Goiânia, entrou em colapso a partir da edição 

do Decreto Lei nº 16, em 29 de junho de 1950, que retirou a obrigação por parte dos 

“proprietários” de dotar de infraestrutura os novos loteamentos abertos na capital. Segundo 

Daher (2004): 

 

A partir dessa lei, isentando os proprietários da implantação de tais infra-estruturas, 

o espaço urbano de Goiânia é ocupado por uma avalanche de loteamentos em torno 

de seu plano original. As áreas públicas são invadidas pela população de baixa 

renda, nos locais destinados à implantação do restante do projeto original”. 

(DAHER, 2004, p. 24) 

 

Por consequência, Goiânia se transformou em um excelente negócio fundiário. A cidade 

se tornou um polo de atração populacional e motivou intenso processo migratório para o seu 

núcleo urbano. Seu crescimento demográfico e territorial foi rápido e intenso, o que resultou 

ao longo do tempo num processo de espraiamento urbano e consequente metropolização. 

O crescimento desordenado da cidade resultou em sua expansão horizontal e com isso 

houve a intensificação de problemas relacionados ao deslocamento espacial de pessoas e 

veículos. Nas últimas décadas esses problemas se agravaram em Goiânia. Por essa razão, 

recentemente os debates em torno de questões relativas à mobilidade urbana ganharam 

destaque e se tornaram tema recorrente nas investigações de diversas áreas do conhecimento, 

inclusive da Geografia. 
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Todavia, convém examinar mais detalhadamente, nas próximas páginas, a ocorrência 

dos problemas que aqui foram expostos neste trabalho e os seus reflexos na esfera da 

mobilidade urbana em Goiânia. 

 

2.2 O planejamento urbano de Goiânia e a sua perspectiva para a ciclomobilidade  

  

 O fenômeno da urbanização acelerada é um fato na história dos países em 

desenvolvimento. Em grandes centros urbanos do Brasil, incluindo Goiânia (apesar de seu 

planejamento urbano prévio), a expansão urbana ocorreu de forma vertiginosa e desordenada. 

Durante a década de 1950, Goiânia registrou uma explosão dos parcelamentos 

urbanos. Como dito anteriormente e, desta vez corroborado por Moysés (2004, p. 156), a 

partir da promulgação do Decreto Lei nº 16, em 29 de junho de 1950 “a isenção da infra-

estrutura possibilitou a proliferação de novos loteamentos, o que implicou o “alargamento” do 

espaço urbano”. Neste período, a cidade registrou o aparecimento de diversos loteamentos 

que não possuíam qualquer forma de controle por parte do poder público e recebeu um 

intenso fluxo migratório, “sobretudo aqueles vindos de outros Estados” (MOYSES, 2004, p. 

160). 

Essas mudanças promovidas no espaço urbano goianiense, contribuíram com o 

crescimento horizontal da cidade o que acabou por resultar num aumento da pressão sobre os 

serviços público, como os de transporte e habitação, por exemplo. Nas décadas seguintes a 

1950, Goiânia verificou uma crescente motorização da população urbana o que trouxe 

impactos diretos na mobilidade urbana e nas condições de trafegabilidade da cidade. 

Segundo Macedo (2009, p. 318), “a partir dos anos 60, a compra de veículos passou a 

ser facilitada através de diversos esquemas de marketing e financiamento, e foi nesse período 

que o consórcio como sistema de compra se consolidou junto à classe média”. Por 

conseguinte, a tendência de motorização tomou uma escala nacional e os problemas relativos 

a mobilidade urbana despertaram a atenção de especialistas e governos.  

Por essa razão, em junho de 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade, a partir da 

promulgação da Lei nº 10.257/01. O Estatuto determina, no artigo 41, que os municípios 

brasileiros com população igual ou superior a 20 mil habitantes, integrantes de regiões 

metropolitanas, inseridas em áreas de atividades turísticas e em áreas sob a influência de 

atividades significativamente impactantes ao ambiente, devem elaborar um Plano Diretor.  
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O Plano Diretor é um documento base, cuja função é direcionar a política de 

desenvolvimento dos municípios brasileiros e auxiliar nos seus respectivos ordenamentos 

territoriais. 

Goiânia, em função de seu quantitativo demográfico e pela sua condição de metrópole 

regional, enquadra-se entre as cidades que devem contar um Plano Diretor. O último Plano 

Diretor de Goiânia (PDG) foi elaborado em 2007. No entanto, de acordo com as informações 

disponibilizadas pela municipalidade, o plano diretor é uma realidade em Goiânia anterior a 

promulgação do Estatuto da Cidade: 

 

Goiânia teve origem no Plano Diretor elaborado pelo arquiteto Atílio Correa Lima, 

na década de 1930, e se inspirou, então, em concepções avançadas para criar uma 

cidade moderna e planejada, estabelecida no Centro-Oeste brasileiro, como uma 

espécie de ponta de lança da interiorização do Brasil, como autêntica precursora da 

mudança da capital brasileira para o Planalto Central. 

Na década de 70, por meio do Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia 

(PDIG), a cidade buscou soluções para os problemas de um município que contava 

com 363 mil habitantes, mais de sete vezes a população proposta para o núcleo 

central. (GOIÂNIA, 16/10/2017) 

  

Como discutido no tópico anterior, a cidade de Goiânia nasceu vinculada com a ideia do 

planejamento urbano. Os técnicos responsáveis pela criação da cidade, justificavam a 

necessidade da elaboração de um Plano Diretor, pois este seria um instrumento utilizado para 

assegurar o crescimento ordenado da urbe. 

De acordo com Moysés (2004, pp. 107 – 110), o primeiro plano diretor de Goiânia foi 

criado em 1938 e a partir da década de 1950 iniciou-se um processo de descaracterização do 

plano original.  

Destarte, apesar de seu planejamento urbano prévio, a cidade de Goiânia vivenciou um 

vertiginoso processo de metropolização, que se deu de forma bastante desordenada. O 

resultado dessa expansão urbana, é que a cidade outrora planejada para ser territorialmente 

pequena, vivenciou sobretudo na década de 1970, um modo de expansão urbana espraiada e 

horizontal. 

O processo histórico e a dinâmica urbana de Goiânia, conduziram a formação de um 

espaço urbano que atualmente é habitado por quase 1,5 milhões de pessoas, que se 

apresentam como sujeitos heterogêneos e que possuem diversas necessidades diárias de 

deslocamento, mas que nem sempre contam com um modelo de mobilidade urbana adequado. 

No que diz respeito aos aspectos relativos à mobilidade urbana, o Plano Diretor de 

Goiânia encontra-se em conformidade com a Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade e a Lei nº 12.587/2012, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de 
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Mobilidade Urbana. Entretanto, na realidade cotidiana goianiense, às condições de mobilidade 

permanecem distantes do ideal proposto nas legislações. 

A Lei 12.587/12 veio para complementar o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade 

não dispôs sobre a mobilidade urbana, apenas sobre a obrigatoriedade da existência de plano 

de transporte urbano integrado para os municípios com mais de quinhentos mil habitantes (§ 

2º do art. 41 da Lei nº 10.257/2001).  

A aprovação da Lei 12.587/12 consiste, portanto, em um importante marco na gestão 

das políticas públicas nas cidades brasileiras. Como se sabe, o atual modelo de mobilidade 

urbana adotado nos municípios do país, sobretudo nas grandes cidades, caminha para a 

insustentabilidade, principalmente devido à baixa prioridade dada e a inadequação da oferta 

do transporte coletivo; às externalidades negativas causadas pelo uso intensivo dos 

automóveis (congestionamento e poluição do ar); à carência de investimentos públicos e 

fontes de financiamento ao setor; à fragilidade da gestão pública nos municípios; e à 

necessidade de políticas públicas articuladas nacionalmente. 

A lei 12.587/12 visa contribuir no enfrentamento desse quadro, isto é, no objetivo de 

instituir diretrizes e dotar os municípios de instrumentos para melhorar as condições de 

mobilidade das pessoas nas cidades brasileiras. 

Com relação ao PDG, estabelecido pela Lei Complementar nº 171 de 29 de maio de 2007, 

em síntese, o documento abrange as seguintes temáticas: os princípios e objetivos da política 

urbana; das estratégias de desenvolvimento urbano; do desenvolvimento da sustentabilidade 

socioambiental; macro rede viária básica; sistema de transporte coletivo; da mobilidade 

urbana sustentável; desenvolvimento econômico; modelo espacial; programas especiais; e 

vazios urbanos. 

Faz-se necessário compreender o Plano Diretor, para exigir do poder público o seu 

cumprimento. Nesse sentido, nossa análise do PDG é voltada à questão da viabilidade da 

bicicleta como meio de transporte e sobre a atenção dispensada pelo poder público, para com 

os ciclistas. Portanto, nos atentaremos a análise da questão da ciclomobilidade e como ela é 

vista e pensada pelo poder público municipal.  

Destaca-se no Plano Diretor de Goiânia (2007), a preocupação em valorizar e respeitar a 

vida humana. O artigo 35, inciso IV, do PDG, objetiva “garantir que, prioritariamente, a 

acessibilidade e a mobilidade destinem-se ao ser humano e não aos veículos e, que todos os 

demais usuários da via pública sejam respeitados, principalmente os pedestres, ciclistas, 

idosos, pessoas com limitações locomotoras e outras”. 
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No capítulo III do PDG a mobilidade urbana é abordada e, encontram-se nesta parte 

específica da legislação, elementos que dizem respeito as possibilidades de aproveitamento da 

bicicleta como meio de transporte para o município de Goiânia. Destacaremos a seguir, alguns 

dos pontos mais relevantes e pertinentes da legislação, no que concerne à ciclomobilidade. 

Encontram-se no artigo 17 do PDG, incisos I, II e IV, as seguintes diretrizes: 

I – prioridade dos deslocamentos não motorizados sobre os motorizados, dos deslocamentos 

coletivos sobre os individuais e dos descolamentos das pessoas sobre os bens e mercadorias; 

II – estímulo aos meios não motorizados de transporte, valorizando a bicicleta como um meio 

de transporte e integrando-a com os modais de transporte coletivo; 

IV – promover a difusão dos conceitos de trânsito seguro e humanizado e de mobilidade 

sustentável. 

Deste modo, o artigo 17, inciso I do PDG está em conformidade com a diretriz 

apresentada pela Lei 12.587/12, no artigo 6º, inciso II, que recomenda: a “prioridade dos 

modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte 

público coletivo sobre o transporte individual motorizado”.  No entanto, a integração entre a 

bicicleta e o transporte público coletivo - TPC em Goiânia ainda é incipiente. A única ação no 

sentido de promover a intermodalidade entre a bicicleta e o TPC em Goiânia, foi a instalação 

de alguns pontuais bicicletários nos terminais de ônibus da capital goiana. 

O artigo 30, § 1º, institui que “o Sistema Cicloviário integrado à rede estrutural de 

transporte coletivo deve atender à demanda e à conveniência do usuário da bicicleta em seus 

deslocamentos em áreas urbanas, garantindo segurança e conforto”. Essa resolução não é 

atendida em sua totalidade. Nem todos os terminais de TPC possuem bicicletários e a 

possibilidade do ciclista embarcar no TPC com a sua bicicleta, não é assegurado em Goiânia e 

para muitos goianienses, isso é algo que soa como pura quimera, embora essa prática já seja 

uma realidade em algumas cidades do país e do exterior, como por exemplo, Aracaju, 

Curitiba, Bogotá e Berlim. 

Por sua vez, o artigo 21, inciso IV, aponta para a necessidade de “oferecer uma estrutura 

física, na forma de calçadas, passarelas, ciclovias, pistas de rolamento, canteiros, ilhas, 

viadutos, trincheiras, passagens subterrâneas e outros dispositivos viários, que proporcionem 

segurança, conforto e fluidez à circulação das pessoas e veículos”. 

De acordo com o entendimento do poder público municipal, mediante informação 

disponibilizada no PDG, § 6º, as ciclovias são compreendidas como “vias destinadas à 

circulação exclusiva de bicicletas”. Definição consoante com a apresentada pelo Código de 

Trânsito Brasileiro.  
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Mediante a resolução do PDG, artigo 30, § 2º, as vias que compõem o sistema 

cicloviário goianiense, classificam-se em: i) via ciclável: são vias secundárias ou locais de 

pequeno tráfego motorizado de passagem, já utilizadas de forma segura pelos ciclistas, em 

complementação às ciclovias e ciclofaixas, ii) ciclofaixa: são faixas de rolamento para 

bicicleta, com o objetivo de separá-las do fluxo de veículos automotores, sempre indicada por 

uma linha separadora, pintada no solo, ou ainda com auxílio de outros recursos de sinalização, 

iii) ciclovia: pistas de rolamento para bicicletas totalmente segregadas do tráfego motorizado 

com dispositivos físicos separadores, implantadas de forma a prover maior nível de segurança 

e conforto aos ciclistas. 

Já o artigo 30, § 3º, classifica os estacionamentos para bicicletas em i) paraciclos: 

estacionamentos para bicicletas em espaços públicos abertos, equipado com dispositivos 

capazes de manter os veículos de forma ordenada e segura e ii) bicicletários: estacionamentos 

com infra-estrutura de médio ou grande porte (mais de 20 vagas), dotados de cobertura, 

implantados junto a estações de integração do transporte coletivo, em grandes áreas 

industriais e comerciais, parques e outros locais de grande atração de usuários de bicicletas.  
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Figura 5 - Paraciclo do Parque Vaca Brava (setor Bueno) 

 

Fonte: Fotografia do autor (2019) 
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Figura 6 – Paraciclo do Mercado Municipal da rua 74 (Centro) 

 

Fonte: Fotografia do autor (2019) 

 

No artigo 24, inciso VI, verifica-se um apontamento para a promoção e valorização da 

bicicleta como meio de transporte. A estratégica proposta visa: “instituir, planejar e implantar 

uma rede de ciclovias na malha da cidade, com espaços adequados e um conjunto de ações 

que garantam a segurança de ciclistas nos deslocamentos urbanos”.  

Contudo, o PDG não prevê qual será a extensão da infraestrutura cicloviária a ser 

implantada em Goiânia e tampouco indica quais serão as regiões prioritárias que receberão 

tais elementos fixos. E segundo a legislação, no seu artigo 120, inciso I, um dos objetivos de 

interesse público é “garantir à cidade uma distribuição equilibrada e funcional da volumetria 

urbana e da densidade populacional compatível com a infra-estrutura e os equipamentos 

instalados”. 

Nota-se no PDG, que o documento responsável por encaminhar o desenvolvimento 

urbano de Goiânia, atenta-se para a importância da responsabilidade ambiental como fator 

decisivo para o crescimento urbano e se preocupa em ofertar a ampliação do acesso à cidade e 

a inclusão social. Por essa razão, a bicicleta apresenta-se como um recurso capaz de efetivar 
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as proposições do PDG, pois trata-se de um meio de transporte acessível e que possibilita ao 

seu usuário atingir escalas da “micro e da macroacessibilidade” Vasconcellos (2001). 

Ao mesmo tempo em que a bicicleta representa uma alternativa à mobilidade urbana, 

ela é um instrumento que pode ser considerado como um aliado das ações de saúde 

preventivas. Pelo fato de não emitir poluentes na atmosfera e por exigir o trabalho físico do 

corpo, a adoção da bicicleta como meio de transporte, pode contribuir para que se alcance as 

diretrizes do artigo 56, inciso VI, que visa “reduzir os indicadores de morbi-mortalidade com 

o controle das doenças, e a redução dos principais agravos, danos e riscos à saúde”. E atende 

também ao inciso X, que propõe a “promoção da melhoria da saúde ambiental da cidade no 

âmbito do controle da qualidade do ar, e dos níveis de ruído nos locais pertinentes”. 

De acordo com Presada (2007), a bicicleta é um meio de transporte altamente benéfico à 

saúde humana: 

 
O uso da bicicleta possibilita a atividade física necessária para a saúde e o bem-estar 

geral das pessoas, transformando o estresse da vida moderna em propulsão útil ao 

invés de prejudicar a saúde. Pedalar meia hora por dia aumenta o metabolismo em 

oito calorias por minuto e consome 11 quilos de gordura por ano. Se mais pessoas 

pedalassem, regularmente, reduziríamos a suscetibilidade de males como 

hipertensão, obesidade, e outros relacionados com o estilo de vida moderno e, para 

isto, o transporte cicloviário demanda uma infra-estrutura simples e barata, pois 

exige pouco espaço físico para permitir deslocamentos de porta a porta, sendo 

acessível a todos os níveis sociais e a praticamente todas as idades. (PRESADA, 

2007, p. 10). 

 

Indubitavelmente, a bicicleta possui a capacidade de dotar os centros urbanos de maior 

qualidade de vida. Seus reflexos são sentidos tanto pelos ciclistas, como por aqueles que não 

utilizam a bicicleta como meio de transporte. Porém, seu potencial ainda é subutilizado em 

Goiânia. Falta por parte do poder público, reforçar nos habitantes da urbe que a bicicleta é um 

meio de transporte ambientalmente responsável, contribui com a humanização e a 

qualificação do espaço urbano e não é inferior aos veículos motorizados. 

Deste modo, a cidade daria um passo rumo ao cumprimento das diretrizes do PDG em 

seu artigo 34, inciso XII, que almeja “implantar programas e campanhas de educação nas 

escolas, nas ruas, nas comunidades e nas empresas, com enfoque especial para o respeito à 

vida; e também no inciso XV, que intenciona promover “junto à sociedade ações no campo da 

educação para o trânsito e campanhas em geral, estimulando os meios não motorizados de 

transporte e o transporte coletivo, da paz no trânsito, do respeito às prioridades de circulação e 

da acessibilidade universal”. 

Por sua vez, em 2011 foi aprovada no município de Goiânia, a Lei nº 9.096, que institui 

o Código Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU). Em relação à ciclomobilidade, o 
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CMMU, mantém algumas lacunas verificadas no Plano Diretor de Goiânia. O Código traz 

pouca ou nenhuma evolução em relação ao PDG.  

Verifica-se no CMMU, artigo 10, inciso II, que a intermodalidade entre bicicleta e 

ônibus (TPC), só é pensada na perspectiva da construção de bicicletários e/ou paraciclos 

juntos às estações e terminais. A possibilidade do ciclista embarcar no TPC com a sua 

bicicleta não é considerada pelo Código e pelo PDG. Tal medida, contribuiria decisivamente 

com a ampliação da abrangência espacial dos ciclistas. 

Ainda em relação CMMU, no artigo 10, inciso III, está previsto a construção e a 

incorporação de ciclovias e ciclofaixas. Contudo, a exemplo do PDG, não é explicitado onde 

serão construídas essas infraestruturas cicloviárias e tampouco é estipulada a extensão da rede 

cicloviária a ser construída. 

O projeto das ciclovias permanentes teve início em Goiânia em 2012, após cinco anos 

de efetivação do PDG. A prefeitura do município, na época sob a gestão do ex-prefeito Paulo 

Garcia (PT), utilizou o discurso da valorização do uso da bicicleta e da responsabilidade 

ambiental, como plataforma para promoção política. Portanto, a existência de alguns pontuais 

elementos fixos destinados à ciclomobilidade é algo recente na história do espaço urbano 

goianiense.  

No entanto, a relação entre a bicicleta e o espaço urbano goianiense não é nenhuma 

novidade. Conforme exposto, sabe-se, que no início da construção e ocupação de Goiânia a 

utilização de veículos automotores era pouco difundida entre a população e o transporte 

público coletivo inexistia. Para se locomoverem na cidade muitos moradores tinham como 

alternativas a utilização da bicicleta ou a prática da caminhabilidade. 
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Figura 7 – Praça do Bandeirante – Ciclistas trafegam no cruzamento das Avenidas Goiás e 

Anhanguera 

 

Fonte: Eduardo Bilemjian. Déc. 1950. Goiânia. Secretaria Municipal de Cultura – Divisão de Patrimônio. (Apud 

Fontanezi, J. R. In: Centro de Goiânia: Forma, Memória e História (1933-1969). 

 

Conforme mostra a figura 7, no passado as bicicletas tiveram grande importância para a 

mobilidade interna da população goianiense e eram constituintes da paisagem citadina. 

Embora ainda hoje as bicicletas tenham grande importância para alguns, elas foram 

subjugadas diante da imponência de veículos automotores e motocicletas cada vez mais 

velozes. 

Todavia, ao entender as paisagens como objeto de mudança (SANTOS, 1991), conclui-

se que a paisagem viária de Goiânia apresentou suas transformações ao longo do tempo, pois 

a partir de um dado momento no desenvolvimento do modo de produção capitalista, um 

conjunto estabelecido de forças políticas e econômicas priorizou o deslocamento da 

população a partir de um modelo de cidade moderna, onde a mobilidade ocorre 

preferencialmente de maneira individual e motorizada.  

Logo, as bicicletas que desempenharam um importante papel no desenvolvimento da 

cidade foram gradativamente esquecidas e os poucos ciclistas que resistem bravamente em 

suas pedaladas tornaram-se invisíveis! 
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Deste modo, o PDG como um instrumento do Planejamento Urbano goianiense, 

frequentemente tem sido visto como um elemento mitigador de algumas problemáticas da 

cidade. Contudo, a crítica que se faz é que, de forma geral, é que mesmo com a existência de 

diretrizes claras no plano direcionadas à ciclomobilidade, seu cumprimento por parte do poder 

público não tem sido observado.  

Verifica-se ainda a continuidade da segregação socioespacial em relação aos ciclistas. A 

legislação apresenta-se como engodo e falácia, na medida em que tem se confessado como um 

instrumento elaborado por técnicos e burocratas, que vivem uma realidade distante das 

efetivas necessidades dos ciclistas goianienses.  

No tópico a seguir, traremos um diagnóstico da infraestrutura cicloviária de Goiânia e 

apresentaremos, a partir de representação cartográfica, a espacialização da malha cicloviária 

goianiense. 

 

2.3 Diagnóstico da infraestrutura cicloviária na urbe goianiense. 

 

A infraestrutura cicloviária de Goiânia, é composta por um conjunto incipiente de 

ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, bicicletários, paraciclos, estações de bicicletas 

compartilhadas e uma cicloponte. O estado atual dos elementos fixos destinados às bicicletas 

está distante de um padrão ideal e não chega a converter-se em uma rede, pois não se 

conectam na paisagem urbana.  

A seguir expomos algumas imagens para caracterizar partes da infraestrutura cicloviária 

goianiense. 
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Figura 8 – Ciclovia e cicloponte Dr. Alberto Dias, na avenida T-63, bairro Jardim América 

 
Fonte: Fotografia do autor (2019) 

 

Figura 9 – Ciclorrota da avenida Cora Coralina, no setor Sul  

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 
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Figura 10 - Ciclofaixa do Jardim Botânico, no setor Pedro Ludovico  

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 

 

Em entrevista realizada no dia 05/09/2017, junto ao engenheiro de planejamento da 

CMTC3, a cidade de Goiânia possuía a época, uma malha viária destinada à circulação de 

veículos motorizados, de aproximadamente 6.000 km de extensão, enquanto a malha 

cicloviária da cidade alcançava cerca de 80 km de extensão, ou seja, 1,33% da malha viária 

total. 

As infraestruturas cicloviárias da cidade de Goiânia, como mostra o mapa da figura 9 

são pontuais e concentram-se majoritariamente em alguns bairros das regiões central e sul da 

cidade. Entre elas há pouca ou nenhuma conectividade e não configuram a formação de uma 

                                                           
3 Sr. Benjamin Kennedy Machado da Costa. Engenheiro de planejamento da Companhia Metropolitana de 

Transporte Coletivo, CMTC. Em entrevista realizada no dia 05/09/2017. 
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rede. Algumas ciclovias, como as que existem nos Parques Flamboyant, Macambira Anicuns 

e Leolído de Ramos Caiado, não estabelecem conexão com nenhum ponto da cidade e servem 

apenas como opção de lazer para uma parcela dos moradores de Goiânia. 
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Figura 11 - Mapa da espacialização da malha cicloviária de Goiânia 
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Verifica-se, conforme a análise da representação cartográfica da malha cicloviária de 

Goiânia, que as poucas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas existentes, localizam-se 

preferencialmente na região denominada, pelos gestores urbanos goianienses, de “centro 

expandido” da cidade.  

Todavia, parte dessa malha cicloviária goianiense é regulada pelo poder público 

municipal e sua utilização é permitida apenas aos domingos e feriados no período de 7 às 18 

horas. Este é o caso da maioria das ciclofaixas de Goiânia, cujo funcionamento dependem da 

permissão do poder público municipal. A exemplo, cita-se as ciclofaixas dos Parques Areião e 

Vaca Brava, do Lago das Rosas e do setor Bueno.  

No entendimento de Carlos (1996), a metrópole no modo de produção capitalista, impõe 

formas de uso aos espaços que limitam a atuação do sujeito nos lugares. Nesse sentido, o 

pedalar pelas ruas é um ato de resistência diante da lógica do planejamento urbano, que 

prioriza a abertura de avenidas para a circulação dos veículos motorizados, em detrimento da 

criação de espaços que permitam a ocorrência de encontros e trocas e que possibilitem o 

convívio. 

 

Figura 12 - Placa indicativa da existência de uma ciclofaixa de lazer no setor Bueno 

 

Fonte: Fotografia do autor (2018) 
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A regulação do uso das ciclofaixas da urbe, denota que o poder público municipal não 

tem a preocupação em garantir aos ciclistas, segurança e conforto em seus deslocamentos 

espaciais cotidianos. Ao limitar o acesso as infraestruturas cicloviárias já existentes e permitir 

o seu uso apenas em dias específicos, o poder público reforça no imaginário das pessoas que 

tais elementos fixos são destinados apenas ao lazer e a recreação. 

Por outro lado, um questionamento torna-se pertinente: a melhoria da infraestrutura 

cicloviária consolidada e a permissão para o seu uso sem restrição de dias e horários, poderá 

atrair um maior número de usuários para essas ciclofaixas e consequentemente ampliar o 

número de ciclistas na cidade? 

De acordo com o engenheiro de planejamento da CMTC, a criação das ciclofaixas e 

ciclorrotas, destinadas à população aos domingos e feriados, foi uma forma que o poder 

público municipal encontrou para incentivar o uso da bicicleta na população goianiense.  

Deve-se reconhecer tais iniciativas, importantes ao menos como deflagradoras de um 

pensamento sobre a possibilidade de locomover-se mais frequentemente utilizando a bicicleta. 

Contudo, entendemos que essa medida é tímida e não impele a formação de uma cultura 

ciclística na cidade, tampouco contribui com a melhoria da mobilidade urbana dos 

goianienses (sobretudo dos trabalhadores) que dependem da bicicleta diariamente em suas 

atividades rotineiras. 

Ademais, mesmo com a determinação por parte da prefeitura em conceder um espaço 

exclusivo para a circulação dos ciclistas aos domingos e feriados, são recorrentes as cenas de 

desrespeito à cidadania dos ciclistas. Alguns condutores de veículos motorizados quando não 

trafegam pelas ciclofaixas e ciclorrotas, ocupam o espaço dos ciclistas convertendo-o em 

estacionamento para os seus automóveis.  

Destaca-se também o péssimo estado de conservação da sinalização cicloviária em 

alguns pontos de Goiânia, o que contribui com a condição de invisibilidade do ciclista e 

acentua os conflitos de circulação entre ciclistas e condutores. 
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Figura 13 – Automóveis estacionados em ciclofaixa em um dia de domingo no horário 

destinado aos ciclistas 

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 

 

 

Figura 14 - Baixa visibilidade da sinalização de uma ciclofaixa no Setor Bueno 

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 
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Não obstante, a concentração da infraestrutura cicloviária no chamado “centro 

expandido”, nega o direito à cidade (na perspectiva de Lefebvre, em O Direito à Cidade), aos 

moradores dos bairros periféricos da cidade e que utilizam a bicicleta como meio de 

transporte na urbe. 

Em função da inexistência de uma infraestrutura cicloviária que os contemplem, os 

ciclistas que habitam as regiões periféricas pobres de Goiânia, estão mais expostos aos riscos 

oferecidos por um modelo de mobilidade urbana caracterizado por elevadas taxas de 

motorização. 

Diante de tal constatação, nos indagamos: Por que não há maior conectividade entre a 

malha cicloviária goianiense? O que impede o poder público municipal em ampliar a malha 

cicloviária goianiense e estendê-la aos bairros periféricos da cidade? Por acaso as bicicletas 

tornam o trânsito mais perigoso? 

Estes questionamentos serão respondidos no próximo capítulo, mediante análises 

teóricas e aplicação de questionário destinado aos especialistas e gestores da mobilidade 

urbana em Goiânia. 

Sobre as possibilidades de uso da bicicleta em Goiânia, os ciclistas podem pedalar pelas 

ruas ou pela malha cicloviária da cidade, com suas próprias bicicletas ou podem recorrer ao 

sistema de bicicletas compartilhadas (bike-sharing). 

O sistema de compartilhamento de bicicletas já é realidade em Goiânia desde o segundo 

semestre do ano de 2016, quando houve a abertura de processo licitatório com a anuência da 

prefeitura de Goiânia e a com a gestão da CMTC. A empresa Serttel (uma empresa que presta 

serviços em várias cidades do Brasil) é a detentora do software e dos aplicativos de locação 

das bicicletas compartilhadas e também é responsável pela manutenção dos equipamentos 

(estações e bicicletas).  

Mediante um termo de compromisso firmado entre as partes, a CMTC é o órgão gestor 

do contrato da bicicleta pública compartilhada em Goiânia. A companhia disponibiliza o 

espaço dentro do município de Goiânia, onde a empresa Serttel instala as suas estações de 

bicicletas e disponibiliza as bicicletas para a utilização do público. Nesse sentido o papel da 

CMTC é o de gerir o contrato, e a empresa Serttel faz todo o acompanhamento diário da 

utilização e futura expansão do sistema de bicicletas.  

De acordo com Callil e Costanzo (2018), o sistema de bicicletas compartilhadas para 

que o seu funcionamento não seja prejudicado exige a disponibilidade de recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos: 
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A implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas engloba elementos 

caros como as estações, as bicicletas e as fontes de energia utilizadas, serviços de 

alta complexidade de TI e logística, o gerenciamento do sistema e de aplicativos 

para usuários, a reposição da frota cotidianamente e a manutenção. Por isso, a 

localização das estações e as estratégias de balanceamento da quantidade de 

bicicletas em cada estação são pontos fundamentais para o bom funcionamento do 

sistema, ou seja, para que sempre haja bicicletas e vagas vazias nas estações, 

possibilitando a retirada e a devolução em todas as estações e aumentando a 

confiabilidade do sistema (CALLIL e COSTANZO, 2018, p. 8). 

 

Na avaliação do poder público municipal, o sistema de bicicletas compartilhadas é visto 

como um absoluto sucesso. Esse serviço de compartilhamento de bicicletas, também é 

denominado “Projeto Gyn de Bike” e em 2017 contava com 150 bicicletas distribuídas em 15 

estações.  

A perspectiva para 2018, de acordo com a CMTC, é que esses números sejam 

ampliados, para 300 bicicletas e 30 estações. No entanto, até o final de 2018, houve o 

acréscimo de apenas uma estação e de mais dez bicicletas. A estação mais recente localiza-se 

na avenida Goiás com a avenida Independência no Setor Central e foi inaugurada em 17 de 

março de 2018. 

De acordo com a CMTC “a percepção e os fatos nos mostram que o sucesso da 

implantação da bicicleta pública compartilhada em Goiânia é estrondoso”. O engenheiro de 

planejamento da CMTC, ressalta que a população aceitou a proposta das bicicletas 

compartilhadas e indica que o número de cadastros e de viagens das bicicletas compartilhadas 

continua a se expandir. Outro ponto destacado é o baixíssimo índice de depredação das 

estações e das bicicletas. 

As estações de bicicletas compartilhadas instaladas atualmente em Goiânia atendem 

somente 8 bairros dos mais de 900 existentes no município. O Setor Central possui quatro 

estações, o Setor Marista e o Setor Oeste possuem três estações cada um; o Setor Bueno 

possui duas estações e; o Setor Universitário, o Setor Sul, Setor Pedro Ludovico Teixeira e o 

Setor Bela Vista possuem cada um uma estação. 
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Figura 15 - Mapa da espacialização dos bairros de Goiânia que possuem estações de 

bicicletas compartilhadas 

 

Fonte: MUBDG V.22; LAPIG (2017); RMTC (2017); SERTTEL (2017). 

Nota: Wilson Lopes Mendonça Neto 

 

Quadro 2 – Localização das estações de bicicletas compartilhadas do projeto GYN de Bike 

N° Bairro  Logradouro 

1 Centro Av. Goiás c/ Av. Paranaíba 

2 Centro Av. Goiás c/ Av. Anhanguera 

3 Centro Pça. Pedro Ludovico Teixeira c/ Rua 10 

4 Centro Av. Goiás c/ Av. Independência 

5 Universitário Pça. Universitária c/ Rua 10 

6 Sul  Al. Buritis c/ Rua Gercina Borges Teixeira 
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7 Oeste Pça. Almirante Tamandaré c/ Av. Assis 

Chateuabriand 

8 Oeste Av. Assis Chateaubriand c/ Av. T-7 

9 Oeste Rua 9 em frente ao Shopping Bouganville 

10 Bueno Av. T-7 c/ Av. T-1 

11 Bueno Av. T-10 no Parque Vaca Brava 

12 Marista Rua 9 próximo da Av. 85 

13 Marista Rua R-15 c/ a T-55 

14 Marista Al. Ricardo Paranhos c/ R-1.128 

15 Pedro Ludovico Teixeira Al. Coronel Eugênio Jardim no Parque Areião 

16 Bela Vista Av. T-63 c/ Av.85 

Fonte: Adaptado de Serttel 

A exemplo da malha cicloviária goianiense, constata-se que as estações de bicicletas 

compartilhadas, do Projeto Gyn de Bike, localizam-se apenas nos bairros centralizados da 

cidade, ou centro expandido.  

Outra constatação importante sobre o projeto Gyn de Bike é a falta de integração com 

os terminais do TPC. As estações estão concentradas em pontos distantes dos terminais. A 

estação mais próxima do Terminal Praça da Bíblia está a aproximadamente 1.400m. A estação 

mais próxima do Terminal Praça A está a aproximadamente 2.000m. A estação mais próxima 

do Terminal Isidória está a aproximadamente 1.100m.  

Ressalta-se que a integração da infraestrutura das bicicletas compartilhadas com a 

infraestrutura do TPC é fundamental para realização da intermodalidade e, por essa razão 

seria pertinente que cada um desses terminais tivesse uma estação onde os usuários pudessem 

deixar as bicicletas e embarcar no TPC percorrendo uma distância mínima. 

É mister destacar que o Projeto Gyn de Bike não é acessível para todos os goianienses. 

Para utilizar as bicicletas compartilhadas, o usuário deve possuir um smartphone para 

realização de um cadastro no aplicativo criado pela empresa Serttel, além de dispor de um 

cartão de crédito. 

A forma de utilização das bicicletas compartilhadas depende da modalidade escolhida 

pelos usuários, que podem optar pelo plano diário no valor de R$ 4,00 reais (válido por 24 

horas), plano mensal no valor de R$ 8,00 reais, plano semestral por R$ 35,00 ou ainda o plano 

anual no valor de R$ 70,00. No entanto, o acesso a esse serviço é de certa forma excludente, 
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pois muitas pessoas, por opção ou por falta dela, não possuem smartphones e ou cartão de 

crédito. 

Nota-se ainda que a espacialização das estações de bicicletas compartilhadas do projeto 

Gyn de Bike, seguem a mesma trajetória espacial da malha cicloviária goianiense e estão 

concentradas apenas em áreas da porção central da cidade, em alguns dos bairros que 

apresentam domicílios com elevado rendimento médio mensal, conforme mostra a figura 16. 
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Figura 16 – Mapa do perfil de renda por domicílio em Goiânia (2010). 

 

 

Figura 16 – Mapa do perfil de renda por domicílio em Goiânia (2010) 



90 

 

Destarte, estabeleceu-se a geografia social de Goiânia, com os ricos concentrados no 

centro expandido e na zona sul da cidade, enquanto os pobres espacializam-se 

majoritariamente fora desse perímetro. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), definiu-se que o município de Goiânia 

contaria com 1.636 setores censitários, dos quais 12 são classificados como rurais e 1.624 

como urbanos. Um mesmo bairro pode conter mais de um setor censitário.  

Os valores da média de renda correspondem aos valores médios da renda domiciliar das 

pessoas responsáveis pelo domicílio em um dado setor censitário. A representação 

cartográfica (figura 16) indica um nítido padrão espacial quanto ao rendimento domiciliar 

médio mensal no município de Goiânia. Os piores indicadores socioeconômicos estão 

dispostos no extremo oeste e no extremo leste da cidade, enquanto os melhores indicadores de 

renda encontram-se em bairros nobres próximos ao centro tradicional e algumas regiões 

periféricas modernas, caracterizadas pela presença de empreendimentos de alto padrão, como 

os enclaves fortificados ou condomínios fechados. 

Desse modo, percebe-se que a jovem e incipiente malha cicloviára de Goiânia está 

espacializada nos bairros centralizados da cidade, dotados de diversos equipamentos urbanos 

e que apresentam os maiores índices socioeconômicos e rendimentos mensais da cidade. 

Sabe-se, por sua vez, que as maiores taxas de utilização da bicicleta como meio de transporte, 

se dá entre as classes sociais que apresentam menor poder aquisitivo e que muitas vezes são 

desassistidas pelas políticas públicas do Estado voltadas à mobilidade urbana.  

Em relação ao volume dos investimentos, está comprovado que a demanda por recursos 

para a construção de uma ciclovia é inferior ao valor necessário para a construção de vias 

exclusivas para a circulação de veículos motorizados e de vias exclusivas para a circulação de 

TPC (embora essa seja a melhor forma de garantir a mobilidade de massa em um grande 

centro urbano). 

Segundo a CMTC, a implantação de um quilômetro de via destinada à circulação de 

automóveis em Goiânia, está em torno de R$ 1.500.000 reais, a construção de um quilômetro 

de via destinada à circulação do TPC pelo sistema do Bus Rapid Transit (BRT), custa a 

prefeitura aproximadamente R$ 5.000.000 de reais. Por sua vez, o gasto para a construção de 

um quilômetro de ciclovia é em torno de R$ 300.000. Quando se mensura os custos, nota-se 

que a ciclovia é altamente vantajosa para o município.  

Faz-se necessário, portanto, que a cidade de Goiânia amplie seu sistema cicloviário e 

possibilite que os morados dos bairros periféricos da cidade também possam desfrutar de 
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infraestrutura cicloviária adequada, para que os mesmos possam vivenciar de maneira mais 

ampla as atrações e os equipamentos públicos de que a cidade dispõe. 

Por essa razão, a elaboração de políticas públicas voltadas a valorização da bicicleta 

como meio de transporte, beneficia não só os ciclistas, mas todos os participantes do trânsito, 

incluindo a responsabilidade ambiental como preocupação pertinente ao município. 

Buscou-se ao longo deste segundo capítulo, compreender o sentido da criação do espaço 

urbano goianiense, analisar como a bicicleta é tratada pelos documentos oficiais que orientam 

o desenvolvimento urbano de Goiânia e realizar um diagnóstico da infraestrutura cicloviária 

da urbe. No capítulo seguinte, propõe-se uma análise da mobilidade urbana pela perspectiva 

da ciclomobilidade, a investigação das experiências ciclísticas dos usuários e usuárias da 

bicicleta como opção de transporte pelo espaço urbano goianiense e um exame sobre os 

desafios e as possibilidades da ciclomobilidade em Goiânia a partir de outras realidades 

urbanas, onde a ciclomobilidade é uma condição concreta.  
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CAPÍTULO 3 – A CICLOMOBILIDADE EM GOIÂNIA E A CONSTRUÇÃO DE UM 

CAMINHO POSSÍVEL E NECESSÁRIO 

  

O último capítulo pautar-se-á pela investigação da viabilidade do uso da bicicleta como 

meio de transporte para a cidade de Goiânia. Nesta etapa do trabalho, serão analisados os 

dados obtidos por meio da aplicação de questionários (entre ciclistas e gestores do trânsito em 

Goiânia), que objetiva avaliar se a existência de uma adequada infraestrutura cicloviária pode 

ser vista como um convite para pedalar e se esses equipamentos podem influenciar as pessoas 

a adotarem a bicicleta nos seus deslocamentos cotidianos, sobretudo nos percursos que 

envolvam pequenas e médias distâncias. Nesta etapa do trabalho também serão analisados 

exemplos bem sucedidos de promoção da ciclomobilidade em cidades brasileiras e de outros 

países.  

 

3.1 A desigualdade da mobilidade urbana goianiense e a condição da ciclomobilidade.  

 

Embora recentemente os debates e o entendimento acerca da mobilidade urbana tenham 

evoluído, algumas abordagens ainda tratam-na de forma reducionista, considerando-a apenas 

como um mero sinônimo de deslocamento, sem levar em consideração sua função social. 

A mobilidade é algo muito além da simples alusão à locomoção e o movimento físico. 

Trata-se, na verdade, de um instrumento que deve favorecer a plena realização das funções 

sociais da cidade e, por essa razão, deve pautar-se pelos princípios da equidade4 e da justiça 

social5. 

Nas duas últimas décadas o Brasil avançou na perspectiva das tratativas legais da 

mobilidade urbana, mas ainda segue de forma lenta no caminho da promoção da equidade no 

espaço urbano na maioria de suas metrópoles.  

Conforme explicitado em textos e documentos oficiais, como o Estatuto da Cidade de 

2001 e a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, há na legislação brasileira uma 

                                                           
4 A etimologia da palavra “equidade”, segundo Grave (s.d.), vem do latim (equitas), e sua definição pode ser 

entendida como a forma de conceber igualdade tratando de forma desigual e justa os grupos que estão em 

desvantagem a outro(s), a fim de amenizar algumas desigualdades. 

5 A ideia de justiça social, começou a ser desenvolvida durante o século XIX e vincula-se ao conceito de 

igualdade e solidariedade. Neste sentido, Bobbio (2000, p. 299), aponta que “uma doutrina igualitária pode ser 

definida como aquela que exige a igualdade do maior número de indivíduos para o maior número de bens”. 

Nesse sentido a justiça social deve estar comprometida com a garantia do acesso a direitos básicos (entre eles, o 

direito a uma mobilidade urbana segura, inclusiva e justa socialmente). A justiça social na mobilidade urbana, 

deve ser voltada para a inclusão na perspectiva do direito à cidade. Poranto as políticas públicas de mobilidade 

urbana devem ser orientadas para que sejam eliminadas as formas de “exclusão social”, que é algo mais amplo 

do que simplesmente a ideia de pobreza ou baixa renda. 
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preocupação em possibilitar às pessoas uma melhora nos padrões de mobilidade e em ampliar 

a oportunização de acesso aos sistemas de transporte.  

Essa forma de conceber a mobilidade urbana relaciona-se com o reconhecimento ao 

direito à cidade, que também pode ser entendido a partir da definição de (DA SILVA, 2016, 

p. 1) como o “usufruto equitativo das cidades e seus equipamentos e serviços” 

Todavia, a mobilidade urbana na realidade goianiense e brasileira apresenta-se de forma 

iníqua, injusta e desigual. Durante o século XX, como já mencionamos, as políticas públicas 

voltadas às questões de mobilidade urbana e transportes, priorizaram o automóvel como 

principal opção de locomoção para a população, o que resultou em inúmeros impactos 

ambientais e sociais e, igualmente acentuou uma marcante desigualdade socioespacial na 

sociedade contemporânea, entre os motorizados e os não motorizados. 

Segundo Da Silva (2016, p. 1), “desigualdades, e mais importante, iniquidades, nascem 

quando preferências são dadas para grupos sociais específicos, graças a circunstâncias tais 

como diferenças de localização, cor de pele, religião, ou diferenças sociais tais como renda, 

ou status e poder”.   

Por sua vez, Castilho (2017, p. 201), pondera que a “desigualdade está circunscrita ao 

âmbito social, econômico, político, etc. É fruto (ou consequência) das relações sociais de 

produção”.  Mas o autor enfatiza que a desigualdade é uma condição circunstancial e pode ser 

revertida. 

Destarte, as desigualdades concernentes à mobilidade urbana, envolvem aspectos que 

perpassam pelos elementos socioeconômicos, geográficos (relativos a espacialização de 

determinados fixos) e, principalmente políticos, na execução do planejamento urbano. Ou 

como afirma Moyses (2004, p. 150), “quem faz planejamento é o poder e não os técnicos”.     

Como pondera Rinaldi (2018, p. 18), a mobilidade urbana sobretudo nas cidades dos 

países latino americanos é desigual, ou como o autor assinala, “es caracterizada por la 

inequidad vial, en parte porque la oferta de transporte público resulta cara o muy poco eficaz 

para resolver la movilidad cotidiana”.  

Tal realidade, na opinião do autor, ocasionou uma espécie de deificação ao automóvel, 

já que as pessoas tiveram que adotar o veículo motorizado em seu cotidiano para satisfazer 

suas necessidades diárias de locomoção. Rinaldi (2018, p. 19), sustenta que “el automóvil es 

el objeto central de la sociedad contemporánea”. 

Ainda de acordo com Rinaldi (2014), a mobilidade urbana possui um caráter de 

iniquidade nos diferentes espaços urbanos, porque justamente alguns espaços foram pensados 
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e projetados para reforçar a desigualdade entre os que possuem e os que não possuem acesso 

aos veículos motorizados. O autor observa:  

 

El hecho de que las infraestructuras viales favorezcan la circulación del transporte 

automotor, permite a los conductores obtener ventajas que ponen a los demás 

actores viales en una situación inequitativa; ya que por más que los peatones y 

ciclistas sepan que tienen derecho de paso, muy pocos desearán ejercerlo frente a un 

vehículo que avanza sin frenar en la bocacalle (RINALDI, 2014:3).  

 

O paradigma de mobilidade vigente, centrado na valorização do automóvel, significa 

que “sobre los peatones y los ciclistas recae una proporción desmedida de los inconvenientes 

del transporte motorizado en cuanto a lesiones, contaminación y separación de las 

comunidades” (RINALDI, 2014, p. 137). 

Neste cenário, onde a primazia do automóvel prevalece sobre outras formas de 

mobilidade urbana, como a mobilidade ativa (realizada à pé ou por bicicleta), verifica-se que 

há um distanciamento na pretensão de se alcançar não um quadro de igualdade plena, mas 

numa análise realista, ao menos em se atingir uma situação de melhor equidade nas condições 

de mobilidade urbana. 

Segundo Fireman (2014) “equidade e inequidade são conceitos políticos, que além de 

expressarem quantidades, como os termos igualdade e desigualdade, expressam também uma 

avaliação moral relacionada à justiça social”. 

Da Silva (2016) destaca que “as políticas públicas de mobilidade urbana e transportes 

coletivos vêm se orientando cada vez mais pela ideia de equidade”. Todavia, se 

considerarmos a evolução do tratamento sobre a ideia de equidade no espaço urbano no 

Brasil, nota-se que esse debate é recente na história do país. De acordo com Lima (2004, p. 4), 

“a importância dada para a equidade social no debate urbano no Brasil, ganhou maior 

destaque com a promulgação da Constituição de 1988 e tem se tornado explícito em 

documentos oficiais”.  

No entanto, apesar do surgimento de novas propostas e tendências no Brasil, no sentido 

de favorecer a equidade nos espaços urbanos com base nos padrões de mobilidade, nota-se 

que ainda prevalece no país um descompasso entre as determinações legais, os projetos de 

intervenção urbana e o cotidiano das ruas nas metrópoles brasileiras.  

Segundo Speck (2017, p. 13), “o que caracteriza a discussão sobre as cidades, hoje em 

dia, não é uma obstinação tola ou falta de consciência sobre o que precisa ser feito; ao 

contrário, é uma total desconexão entre essa conscientização e as ações dos responsáveis pela 

forma física de nossas comunidades”. 
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Para demonstrar esse desalinho entre teoria (definições legais) e prática (realidade 

urbana), trazemos o exemplo de Goiânia, cidade escolhida para ser o recorte espacial deste 

estudo. Em Goiânia, pode-se constatar mediante uma análise territorial (e pela leitura das 

paisagens), que a mobilidade urbana no quadro atual apresenta-se como uma realidade 

desigual e iníqua. O uso do solo urbano na cidade, evidencia que em alguns bairros existem 

infraestruturas e equipamentos urbanos (como os de transporte) bem providos, enquanto em 

outros bairros esses recursos são insuficientes ou inexistentes.  

Esse fato contribui para ferir a cidadania e agravar à mobilidade urbana das camadas de 

menor renda, que geralmente habitam bairros distantes das zonas urbanas nobilitadas em que 

há maior concentração espacial de serviços, equipamentos e atividades urbanas. De acordo 

com a figura 17, nota-se que existem em Goiânia muitos bairros periféricos, populosos e 

habitados majoritariamente por pessoas com um perfil de baixa renda, como é o caso por 

exemplo, dos bairros Jardim Guanabara, Jardim Novo Mundo, Jardim Curtiba, Balneário 

Meia Ponte. Jardim Nova Esperança, Conjunto Vera Cruz. 

Essa realidade é algo recorrente pelo território nacional, onde extensas porções do 

espaço geográfico caracterizam-se pela ausência e insuficiência de serviços essenciais à vida 

social e individual, como o acesso aos hospitais, escolas e uma condição de mobilidade 

urbana adequada. De acordo com Santos (2012, p. 59), essa falta de equidade na distribuição 

espacial dos equipamentos sociais da urbe, consagra a manutenção das desigualdades e das 

injustiças, o que conduz a formação de “um espaço sem cidadãos”. O autor ainda afirma que 

mediante uma leitura espacial, “observamos as plantas das cidades em cujas periferias, apesar 

de uma certa densidade demográfica, tais serviços estão igualmente ausentes. É como se as 

pessoas nem lá estivessem” (SANTOS, 2012, p. 59). 
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Figura 17 - Mapa de densidade demográfica por setores censitário em Goiânia (2010) 

 

 



97 

 

Nesse sentido devemos nos perguntar: Esse modelo de mobilidade urbana goianiense, 

centrado na valorização do uso do automóvel, é o ideal? Esse paradigma de mobilidade 

contribui com a promoção da equidade no espaço urbano goianiense? 

De acordo com a literatura consultada (SPECK, 2017; GEHL, 2015; 

VASCONCELLOS, 2001; PORTUGAL, 2017), nota-se que essa preferência dada ao 

automóvel é responsável por tornar as cidades em espaços excludentes e segregadores e que 

resulta em formas de mobilidade urbana caracterizadas pela falta de equidade, de segurança e 

respeito em relação aos atores mais vulneráveis do espaço viário urbano. Como aponta a 

reflexão de Souza (2014, p. 96): “os usuários de automóvel e bicicleta acabam retratando a 

desigualdade do uso do espaço urbano, pois privilegia-se sempre os que possuem melhores 

condições financeiras e de consumo”. 

Diante dos argumentos expostos, entendemos que essa forma de mobilidade que 

valoriza os automóveis em detrimento das pessoas, traz uma série de impactos sociais e 

ambientais de ordem negativa, e também trata-se de um modelo desgastante a curto prazo e 

insustentável a longo prazo. 

Dessa forma, consideramos que a promoção da ciclomobilidade, é uma proposta realista 

que visa contribuir com a formação de espaços urbanos mais equânimes. A ciclomobilidade é 

uma prática de resistência, no entanto nos campos conceitual e das ideias é algo relativamente 

recente, mas que está a ganhar força no Brasil e no mundo. É mister ressaltar, que a exemplo 

do conceito de mobilidade urbana, não há consenso quanto a uma definição exata do que seja 

a ciclomobilidade. 

A seguir, nas próximas páginas, faremos um esforço no sentido de buscar conceituar um 

fenômeno presente e que tem sido nas últimas décadas, estimulado em algumas cidades do 

Brasil e do mundo, com distintas características geomorfológicas, dimensões geográficas, e 

quantitativos demográficos. 

Não intencionamos aqui em estabelecer uma verdade axiomática e determinar o que seja 

a ciclomobilidade, mas nos propomos em ampliar o entendimento acerca deste conceito e 

sobretudo, estimular o debate e a reflexão sobre o padrão de mobilidade urbana vigente nos 

grandes centros urbanos do Brasil, que ao longo dos anos priorizou e continua a priorizar o 

deslocamento motorizado individual em detrimento de outras formas de deslocamento 

espacial, tais com o pedestrianismo e o ciclismo. 

Deleuze e Guatarri (2010, p. 43) afirmam que “cada conceito corta o acontecimento, o 

recorta a sua maneira”. Gallo (2003, p. 39), entende o conceito como uma “aventura do 

pensamento que permite um reaprendizado do vivido, uma ressignificação do mundo”. 
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Num primeiro momento pode-se considerar que a ciclomobilidade é o oposto da 

automobilidade! Enquanto o primeiro modelo orienta-se pelo princípio da responsabilidade 

ambiental, promove a ampliação da autonomia e da cidadania (singularmente das pessoas 

mais pobres), assegura a equidade nos deslocamentos espaciais e engendra novas relações 

sociais, como destacou o geógrafo Ab’Saber (2007). O segundo modelo, orientado pela 

automobilidade, representa o ideal individualista das sociedades modernas e acaba por 

conflitar com a circulação das pessoas e sua segurança nas vias públicas. 

A ciclomobilidade envolve a utilização da bicicleta como um instrumento fundamental 

de locomoção do indivíduo durante o seu deslocamento espacial pela urbe, contudo, deve-se 

ressaltar que a maior eficiência da ciclomobilidade depende de uma relação de 

intermodalidade com outros modais de transporte, principalmente com os transportes públicos 

coletivos (TPC’s). Segundo Souza (2016):  

 

Em referência a intermodalidade, os resultados nacionais mostram que a integração 

ou intermodalidade depende fundamentalmente do tipo de meio de transporte 

coletivo disponível em cada cidade. Aquelas que contam com sistema de média ou 

grande capacidade (metrô, por exemplo), a intermodalidade é maior. (SOUZA, 

2016, p. 92) 

 

A adoção de simples medidas, como a permissão para o embarque do ciclista com a 

bicicleta nos TPC’s e a instalação de bicicletários e paraciclos com a presença de segurança 

nas estações (ou terminais) dos TPC’s, são ações pouco dispendiosas e que podem ser vistas 

como um ato de encorajamento ao uso de um meio de transporte ativo e benéfico para a toda 

sociedade, por não emitir poluentes na atmosfera e por reduzir os níveis de sedentarismo. 

Autores como Bastos, Mello e Silva (2017), consideram a “ciclomobilidade como 

ferramenta de solução marginal dos problemas de mobilidade urbana por meio do uso da 

bicicleta”. De acordo com Gehl, (2015, p. 107) as cidades que estimulam a ciclomobilidade e 

que “realizam investimentos em infraestrutura cicloviária, concomitantemente aumentam a 

mobilidade da grande maioria de seus habitantes e reduzem o impacto sobre o meio 

ambiente”. O autor cita os exemplos de Copenhague, Amsterdã e Bogotá, cidades que são 

exemplos bem sucedidos de promoção da ciclomobilidade. 

Consideramos que o pleno exercício da ciclomobilidade sujeita-se as condições da 

organização ou desorganização espacial das cidades. Para a ocorrência ideal da 

ciclomobilidade, é fundamental que as cidades sejam pensadas de modo que permitam aos 

indivíduos exercer o direito de se deslocar no espaço urbano mediante o uso da bicicleta, de 

forma segura, acessível e inclusiva. 
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Destarte, a ciclomobilidade não reivindica apenas a materialização de infraestrutura 

adequada para a sua prática, como as ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e a intermodalidade 

com os TPC’s. A ciclomobilidade deseja que o automóvel deixe de ser o protagonista das 

políticas públicas de mobilidade urbana ao mesmo tempo em que visa proporcionar condições 

para atender diferentes demandas de deslocamento espacial.  

Um exemplo simples de investimento público que favorece o desenvolvimento da 

ciclomobilidade, seria investir na arborização das vias públicas, o que traria amenidades nos 

dias de temperaturas elevadas e um efetivo aumento na qualidade de vida para as pessoas que 

vivem e circulam pela cidade. Além de promover a melhora na qualidade local do ar, as 

árvores auxiliam a combater as ilhas de calor. Ou seja, como pondera Souza (2016, p. 93), não 

pode se considerar justo, que “somente uma parcela dos usuários de carros particulares 

desfrutem de conforto térmico adequado, a custos bem mais elevados”. 

A arborização urbana é um instrumento importante rumo a consolidação da 

ciclomobilidade e para a ampliação da qualidade de vida nas urbes. Além de oferecerem 

sombra e reduzirem a temperatura ambiente nos dias de calor, as árvores absorvem a água da 

chuva e as emissões de escapamentos de veículos. Uma cobertura arbórea consistente pode 

fazer muito para aprimorar o que poderia ser uma pedalada ruim. 

Portanto, a ciclomobilidade é parte de uma solução para a melhoria da mobilidade 

urbana e se propõe a mitigar os impactos negativos causados pelo uso desmedido do 

automóvel. Ela pretende possibilitar ao cidadão o direito de escolher como se deslocar no 

espaço urbano e não ser impelido a lógica da automobilidade. A ciclomobilidade é uma 

proposta para cruzar o limiar da dependência do carro para algo mais ciclável! A 

ciclomobilidade é sinônimo de atitude em prol da saúde e da cidadania. 

Nesse sentido, a ciclomobilidade é uma das formas que visam ampliar a cidadania das 

pessoas condicionadas a uma situação de imobilidade espacial e também é um mecanismo de 

pleno acesso à cidade.  

 

3.2 Ciclistas e suas experiências no cotidiano da metrópole goianiense. 

 

A bicicleta faz parte da história de vida de um significativo número de pessoas. 

Especialmente na infância, a bicicleta, o velocípede e o triciclo exercem uma atração especial 

nas crianças. Por meio da bicicleta, muitas crianças construíram suas primeiras relações com o 

espaço urbano próximo, ao explorarem as vizinhanças do seu lugar.  
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No entanto, com o passar dos anos, muitas dessas crianças que outrora eram ciclistas, 

parecem perder o encanto em relação a bicicleta e por uma série de razões submetem-se a 

lógica da automobilidade. Como exposto anteriormente, a tendência a motorização individual 

deve-se as políticas públicas de mobilidade que não priorizam a qualidade e a eficiência dos 

transportes coletivos, e em decorrência das ações “tanto do Governo Federal quanto dos 

Estados que continuam a negociar vantagens fiscais e acordos para incentivar os planos da 

indústria automobilística” (MACEDO, 2009, p. 319).  

Em relação ao espaço urbano goianiense, é nítida a superioridade numérica dos 

automobilistas em relação aos ciclistas. Em que pese esse fato, os usuários da bicicleta como 

meio de transporte se fazem presentes na paisagem urbana goianiense e cada qual ao seu 

modo cartografa suas trajetórias socioespaciais pelas ruas da cidade. 

O espaço urbano goianiense aglutina um conjunto de vivências heterogêneas e suas ruas 

apresentam-se como um palco conflituoso e desigual.  Pode-se afirmar que o espaço viário da 

cidade se caracteriza por ser um território marcado pela desigualdade, entre os motorizados e 

os não motorizados. Por sua vez, aquele que é desguarnecido de motorização torna-se um alvo 

mais suscetível e vulnerável à ocorrência de acidentes. 

Nesse sentido, a partir da constatação de uma desigual relação de “poder” no espaço 

viário goianiense, buscamos investigar o ciclista, que é o sujeito condicionado a uma situação 

de desvantagem no cotidiano da mobilidade urbana em Goiânia.   

Destarte, o estudo pautado pela observação participante, reivindica que se dê voz aos 

sujeitos da pesquisa. Dessa forma, nos interessa conhecer o perfil do ciclista goianiense, parte 

de suas trajetórias socioespaciais pela urbe; a partir da investigação sobre a origem e o destino 

dos deslocamentos e a sua percepção sobre a ciclomobilidade na capital goiana. Nossa 

intenção, nesse sentido foi compreender o perfil do ciclista urbano e entender como os 

adeptos da bicicleta percebem a ciclomobilidade na metrópole goianiense. 

Entendemos que as distintas formas de se mover pela cidade expressam o modo de ser, 

de sentir, de pensar e de agir das pessoas, ao mesmo tempo em que revela como cada um 

produz as suas territorialidades pela urbe. Dessa forma, nos aproximamos de Sposito (2011), 

que pondera:  

 

Diferentes pessoas movimentam-se e apropriam-se do espaço urbano de modos que 

lhes são peculiares, segundo condições, interesses e escolhas que são individuais, 

mas que são, também, determinados historicamente, segundo diversas formas de 

segmentação profissional, preferências de consumo de bens e serviços etc 

(SPOSITO, 2011, p. 134). 
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Por sua vez, à guisa de reflexão somos levados a seguinte questão: em meio a 

multiplicidade de sujeitos e subjetividades que compõem a cidade, quem são os ciclistas 

goianienses? Não acreditamos que haja consenso na resposta para essa pergunta, mas é 

possível afirmar que os ciclistas são sujeitos anônimos e heterogêneos que sustentam seus 

corpos curvados e debruçados sobre o celim das bicicletas, enquanto percorrem a cidade e 

ganham o horizonte. O ciclista, sujeito descolado pelo toque do vento é alguém (em princípio) 

mais bem humorado e inclinado ao diálogo e a sensibilidade da escala humana, pois, de 

acordo com De Oliveira (2018, p. 38), “pode-se dirigir um carro mal-humorado; uma 

bicicleta, jamais”. 

Durante a realização de uma das etapas dos trabalhos de campo deste estudo, foi 

possível verificar que, de modo geral, os ciclistas que trafegam pelo espaço urbano 

goianiense, são predominantemente jovens do sexo masculino, provenientes das classes 

sociais médias e baixas. Foram aplicados um total de 21 questionários, presencialmente e por 

correio eletrônico (e-mail). Do total de depoimentos obtidos, 18 são de ciclistas do sexo 

masculino e apenas 3 são de ciclistas do sexo feminino.  Para eles (ciclistas), a opção pela 

bicicleta não só inclui considerações econômicas ou de hábitos saudáveis, mas também 

representa para alguns um posicionamento político frente aos impactos socioambientais 

decorrentes do uso do automóvel. 

Mediante as observações realizadas em campo, evidenciou-se que a escolha pela 

bicicleta perpassa pela questão de gênero. Conforme o dado apresentado no parágrafo 

anterior, o número de mulheres ciclistas em Goiânia é significativamente inferior ao número 

de homens ciclistas. Além das insinuações e do comportamento hostil por parte de alguns 

homens, Cezar e Russo (2015), ponderam que “as ciclistas encontram objeções até dos 

familiares e amigos próximos, por conta do risco que segue sendo a tônica de pedalar por 

cidades que privilegiam automóveis em detrimento dos demais modais”. 

Para se atingir os objetivos da pesquisa e obter um diagnóstico sobre a ciclomobilidade 

em Goiânia, é de suma importância ouvir os ciclistas. Compreender suas vivências e 

trajetórias também ajuda a fornecer subsídios para a implantação de políticas públicas 

voltadas à ciclomobilidade. 

Os ciclistas goianienses que participaram deste estudo, foram entrevistados em 

diferentes dias e em diferentes pontos da cidade (e também por correio eletrônico), entre 

janeiro e fevereiro de 2019. A aplicação dos questionários ocorreu nas ciclovias Universitária 

(rua 10) e da avenida Assis Chateaubriand, e também nas estações de bicicleta compartilhada 

das praças Cívica e Universitária.  



102 

 

As entrevistas fizeram parte do procedimento metodológico qualitativo desta pesquisa, 

ao mesmo tempo em que desdobraram-se em um modo de encontro singular entre o 

pesquisador e os ciclistas entrevistados. Estabelecer o diálogo com os ciclistas foi uma forma 

de fazer pesquisa-ação e uma possibilidade de experienciar o cotidiano da mobilidade desses 

sujeitos e seus efeitos complexos. 

Todavia, devemos pontuar que os depoimentos das mulheres goianienses ciclistas, 

foram obtidos por meio da aplicação de questionários eletrônicos (e-mails), junto aos grupos 

de adeptos da bicicleta em Goiânia. Ao longo da aplicação dos questionários em campo, não 

foi possível estabelecer o diálogo com nenhuma delas. No nosso entendimento há um certo 

receio por parte das mulheres goianienses em conversar com pessoas estranhas6 na rua. O que 

também pode ser entendido como uma estratégia das mulheres para se defenderem de alguma 

forma de violência. 

Doravante, traremos as contribuições de alguns dos ciclistas-colaboradores-participantes 

desta pesquisa. As considerações mais pertinentes feitas pelos ciclistas participantes estão 

transcritas nos parágrafos seguintes. Os participantes que foram entrevistados neste estudo, 

estão identificados com uma letra maiúscula. 

O participante/entrevistado A, é um homem de 42 anos, adepto do ciclismo há mais de 

dez anos, possui bicicleta própria e não utiliza o sistema de bicicleta compartilhada de 

Goiânia.  Atualmente utiliza a bicicleta 4 vezes por semana e realiza entre 1 a 4 viagens de 

bicicleta por dia com duração entre 30 minutos e 1 hora em cada deslocamento. Na fala do 

participante A, chama atenção o fato de ele reconhecer os perigos de um trânsito agressivo 

sobretudo nas ruas mais movimentadas de Goiânia, mas apesar de tudo, o ciclista ainda se 

arrisca a pedalar nessas ruas, pois na sua avaliação tratam-se de ruas com maior número de 

ocupantes, o que diminui seu temor em relação a ocorrência de assaltos. Para o entrevistado 

A, outra dificuldade ao pedalar pelo espaço urbano goianiense é a falta de bicicletários e 

paraciclos nos espaços públicos e nos bares da capital. Sua trajetória socioespacial como 

ciclista em Goiânia se faz mais presente principalmente nas regiões sul e leste da cidade, 

bairros Universitário e Marista. Para o participante A, além das questões ambientais, 

econômicas e relativas a saúde, a bicicleta representa sua única opção de transporte e na sua 

                                                           
6 O pesquisador na execução das atividades de campo é um sujeito estranho aos transeuntes (particularmente 

para as mulheres), que se surprrendem com a abordagem do entrevistador e tem por um instante suas rotinas 

alteradas. Como pondera Bauman (2007, p. 91), “o estranho é por definição, um agente movido por intenções 

que se pode, no máximo, supor, embora nunca se tenha certeza de havê-las captado totalmente. O estranho é a 

incógnita em todas as equações”. 



103 

 

opinião as infraestruturas cicloviárias em Goiânia devem ser expandidas e instaladas nas 

avenidas de tráfego mais intenso, como nas avenidas T-7, T-9, 85, etc. 

O participante B, possui 42 anos, é do sexo masculino, utiliza a bicicleta como meio de 

transporte há mais de dez anos, possui bicicleta própria e não utiliza o serviço de bicicletas 

compartilhadas de Goiânia. A relação do participante B com a bicicleta é diária, ele pedala 

uma bicicleta própria nos sete dias da semana. Seus deslocamentos diários com a bicicleta 

variam entre 5 e 9 viagens, com duração entre 20 e 30 minutos cada uma. O entrevistado 

afirma realizar percursos variados pela cidade, com a finalidade de ir para o trabalho e de se 

divertir, mas sua trajetória como ciclista no espaço urbano goianiense é mais regular no 

deslocamento entre o bairro Novo Mundo e o Centro da cidade, aproximadamente 6 km. O 

participante B, ressalta que um obstáculo à ciclomobilidade em Goiânia é a falta de educação 

e solidariedade dos condutores de automóveis para com os ciclistas e pedestres e, por essa 

razão, ele prefere pedalar na via exclusiva da linha do ônibus do Eixo Anhanguera. Para o 

participante B é importante levar a infraestrutura cicloviária para toda a cidade e na sua 

opinião as ciclovias de lazer (utilizadas apenas aos domingos e feriados) devem ser abolidas. 

O entrevistado ressalta que as necessidades dos trabalhadores que usam a bicicleta como meio 

de transporte devem ser levadas em consideração. Apesar de possuir outras formas de se 

deslocar pela cidade, o participante B alega que a escolha da bicicleta foi motivada pela 

economia, praticidade e rapidez do veículo, que além dos benefícios proporcionados à saúde 

do usuário, é uma atividade física prazerosa. 

Em relação as declarações do participante B, nos chama a atenção o fato de o ciclista 

utilizar a via exclusiva da linha do ônibus do Eixo Anhanguera, como uma forma de se 

proteger do fluxo de automóveis no espaço viário. Entendemos que pedalar na via destinada 

aos ônibus, representa um risco a segurança do ciclista. Muitas vezes essa via exclusiva da 

linha do Eixo Anhanguera é utilizada por ambulâncias e viaturas policiais que trafegam em 

alta velocidade, o que pode representar uma ameaça a segurança do usuário da bicicleta. 

É até estarrecedor pensar nisso, mas essa é uma verdade inconveniente. Como 

pesquisador e ciclista é possível entender a estratégia de defesa adotada pelo participante B. 

Desguarnecidos de motorização, nossa obrigação enquanto ciclistas é a de nos protegermos 

dos carros.  

Outro aspecto a ser destacado na fala do participante B, é a sua postura em relação a 

“abolição das ciclofaixas de lazer”. Essas infraestruturas podem ter seu uso repensado, no 

sentido de se tornar uma infraestrutura funcional e favorecer os deslocamentos cotidianos dos 

ciclistas. Destarte, as ciclofaixas de lazer são importantes ao menos como uma forma de 
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incentivar à população a usar a bicicleta e como uma possibilidade de se criar uma cultura da 

bicicleta. No entanto, essas ciclovias de lazer encontram-se espacializadas em bairros mais 

ricos e não existem nos bairros periféricos pobres, o que reforça a fala do participante B, ao 

indicar que as necessidades de deslocamento da classe trabalhadora não é levada em 

consideração. 

A participante C, tem 27 anos e é mulher, pedala a menos de um ano em uma bicicleta 

própria e não é usuária da bicicleta compartilhada de Goiânia. De acordo com ela, os maiores 

obstáculos enfrentados na hora de pedalar, referem-se a irregularidade das calçadas 

(acrescentamos também a existência de irregularidades nas vias/ruas), e pelo fato de ser 

mulher e sofrer algum tipo de violência. Mesmo com essas particularidades, a participante C 

utiliza a bicicleta quatro vezes por semana e realiza entre 1 a 4 viagens por dia, com duração 

entre 10 e 20 minutos por deslocamento. Para a participante C, a infraestrutura cicloviária 

deve ser estendida para toda a cidade. As razões que a levaram a adotar a bicicleta como meio 

de transporte foram os benefícios proporcionados à saúde, além de ser uma de atividade física 

prazerosa. 

Merece ser destacado em sua fala, o temor em relação ao acontecimento de alguma 

forma de violência. Além do medo de serem assaltadas as mulheres convivem frequentemente 

com o pavor de se tornarem alvo de violência sexual. Evidencia-se também na fala da 

participante C o fato de ela pedalar na calçada, o que pode resultar em uma forma de conflito 

espacial, ao circular em um espaço destinado aos pedestres. Sabe-se que a bicicleta possui um 

espaço de circulação definido, a rua. De acordo com o CTB, artigo 29, inciso I, “a circulação 

far-se-á pelo direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas”. 

O participante D, é homem e tem 20 anos. Não possui bicicleta própria e é usuário do 

serviço de bicicleta compartilhada de Goiânia. Sua trajetória como ciclista na capital é 

permeada pela intermodalidade, que se caracteriza pela utilização de dois ou mais meios de 

transporte em um deslocamento. O ciclista D, se desloca de bicicleta com maior frequência 

entre a avenida T-63 e a praça Cívica e, escolhe passar preferencialmente por locais que 

contam com algum tipo de infraestrutura cicloviária. É a partir do centro da cidade, da praça 

Cívica, onde D realiza a intermodalidade. O participante recorre ao TPC para seguir até o 

Campus Samambaia da UFG na região norte da cidade. O entrevistado D, ao transitar por 

outros espaços em Goiânia, como na avenida 84, relata não respeitar a ciclorrota existente 

entre o terminal Isidória e a Praça Cívica. Para D é preferível se deslocar pelo corredor 

exclusivo dos ônibus. Para o entrevistado, o maior obstáculo ao trafegar pelas ruas de Goiânia 

é o desrespeito por parte dos condutores de automóveis. Na sua opinião a infraestrutura 



105 

 

cicloviária de Goiânia é concentrada em poucos bairros e deve ser estendida para os bairros 

periféricos no sentido de conectar esses bairros ao centro da capital. Para D, a adoção da 

bicicleta como meio de transporte deve-se a sua praticidade e ao mesmo tempo representa 

economia e uma atividade física prazerosa e saudável.  

Nota-se que nas falas dos participantes B e D, há em comum o fato de pedalarem em 

corredores exclusivos para a circulação dos ônibus. Ambos os ciclistas agem no sentido de se 

protegerem dos automóveis, mas acabam por se exporem aos riscos de acidentes com os 

veículos do TPC.  

Ao longo do trabalho de campo, na etapa de aplicação dos questionários, nos foi 

possibilitado ter acesso a uma bicicleta compartilhada do Projeto Gyn de Bike. A bicicleta 

possui apenas três marchas e é mais pesada e menos confortável que uma mountain bike de 

qualidade intermediária.  

 

Figura 18 – Bicicletas compartilhadas do projeto Gyn de Bike. Estação localizada na Praça 

Cívica no Centro 

 

Fonte: Fotografia do autor (2019) 



106 

 

Figura 19 - Bicicletas compartilhadas do projeto Gyn de Bike. Estação localizada na Praça 

Cívica no Centro 

 

Fonte: Fotografia do autor (2019) 

 

Esse fato pode justificar a escolha do participante D, em realizar a intermodalidade entre 

a bicicleta e o TPC. Nota-se que o participante D ao trafegar pelas ruas de Goiânia, opta por 

trafegar em espaços dotados de malha cicloviária e recorre ao TPC para percorrer as regiões 

da cidade que não contam com esse tipo de infraestrutura. Deste modo, pode-se deduzir que o 

participante D considera mais seguro se deslocar por meio do TPC nas regiões da cidade onde 

não existe as infraestruturas cicloviárias. A partir da nossa experiência, podemos afirmar que 

as bicicletas compartilhadas são menos ágeis e menos seguras que as mountain bikes. 

O entrevistado E, é homem e possui 23 anos. Utiliza bicicleta própria e não aderiu ao 

serviço de bicicletas compartilhadas. O participante E, é ciclista há aproximadamente três 

anos, pedala seis vezes por semana e realiza entre 1 e 4 viagens por dia, com duração média 

de 10 a 20 minutos em cada deslocamento. O caminho feito pelo ciclista na maioria das vezes, 

inicia-se na praça Universitária e encerra-se na avenida T-7, no setor Bueno. O participante E, 

utiliza na maior parte do percurso a infraestrutura cicloviária existente entre a Rua 10 e a 

avenida Assis Chateaubriand, mas ressalta que onde não há ciclovias é preciso enfrentar a 

falta de consciência e respeito no trânsito e ficar atento aos buracos nas vias. Para o 
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entrevistado E, a construção de uma ciclovia na avenida T-7, representaria maior conforto e 

segurança para o seu deslocamento cotidiano de casa para o trabalho e do trabalho para casa. 

Mesmo com a possibilidade de se deslocar pela cidade com outros meios de transporte, o 

participante E pondera que escolheu a bicicleta por uma questão de saúde e economia, mas 

também considera o ciclismo como uma atividade lúdica e prazerosa. 

O participante F, tem 20 anos e é do sexo masculino. Entre os entrevistados foi o único 

que afirmou possuir bicicleta própria e ser usuário do serviço de bicicletas compartilhadas. 

Seus deslocamentos espaciais enquanto ciclista, concentram-se majoritariamente entre o 

bairro Universitário e o Centro da cidade. Algumas vezes o entrevistado F afirma utilizar o 

TPC para completar suas viagens, o que caracteriza uma relação de intermodalidade, 

conforme explicado outrora. Para F, a falta de ciclovias (que formem uma rede – grifo nosso) 

é o maior obstáculo a ciclomobilidade em Goiânia, ele considera importante a construção de 

infraestruturas cicloviárias nas principais avenidas do Centro e destaca no seu depoimento que 

além de todos os benefícios inerentes à saúde proporcionados pela bicicleta, a escolha desse 

meio de transporte também representa “maior consciência no ato de se locomover”. 

A partir dos depoimentos obtidos, nota-se que há em comum entre os participantes D e 

F, o fato de eles serem usuários da bicicleta compartilhada goianiense. Callil e Costanzo 

(2018, p. 8), ressaltam que os “sistemas de compartilhamento de bicicleta existem desde os 

anos 1960” e “estão presentes em cerca de 1.188 cidades em todos os continentes do mundo”. 

Destarte, pode-se constatar que esse sistema de bicicletas compartilhadas se tornou uma opção 

relevante para a mobilidade urbana de muitos goianienses. 

Recorrer ao serviço de bicicletas compartilhadas, possibilita aos ciclistas que não 

possuem bicicleta própria, a oportunidade de pedalar pelas ruas de Goiânia, como no caso do 

participante D. Para os ciclistas que possuem bicicletas próprias e utilizam as bicicletas 

compartilhadas, como é o exemplo do participante F, essa opção pode representar uma forma 

de se deslocar pela cidade sem se preocupar com a possibilidade de ter a própria bicicleta 

roubada, ou mesmo uma alternativa de mobilidade para o caso de alguma eventualidade onde 

o ciclista esteja com a bicicleta impossibilitada de ser utilizada em decorrência de algum 

problema mecânico. 

A participante G, tem 24 anos, é mulher, pedala uma bicicleta própria cinco vezes por 

semana e realiza entre 1 e 4 viagens por dia, com tempo de deslocamento médio de 10 a 20 

minutos por viagem. Seus percursos mais frequentes enquanto ciclista, ocorrem na maioria 

das vezes na porção central da cidade, entre os bairros Sul, Oeste e Centro. Registra-se na 

cartografia da trajetória socioespacial da participante G, que ela deseja experienciar outros 
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trajetos e espacialidades, mas que se sente limitada pela incipiente infraestrutura cicloviária 

goianiense. Ela também destaca que anseia por fazer viagens de bicicleta para outros 

municípios, mas até o momento, em função do medo causado pelo trânsito, não realizou as 

cicloviagens almejadas. A participante G, também afirma que não pedala sem capacete. No 

seu entendimento o capacete é uma forma de dar maior visibilidade para as (os) ciclistas no 

trânsito e evitar acidentes. Sua principal motivação para adotar a bicicleta como meio de 

transporte, são os benefícios proporcionados pelo ciclismo à saúde da (o) ciclista. 

O depoimento da participante G traz um elemento revelador, que muitas vezes não é 

notado. Enquanto ciclista, é curioso perceber como o uso de capacetes proporciona maior 

respeito e visibilidade aos biciclos. Quando pedalo sem capacete, sinto que os motoristas se 

tornam ainda mais agressivos no trânsito. Apesar de reconhecer a importância deste item de 

segurança, a utilização de capacetes, de algum modo, sugere que andar de bicicleta em uma 

cidade como Goiânia é perigoso (e de fato é!). 

Alguns capacetes apertam sua cabeça e também são bastante deselegantes, mas, 

pessoalmente, sinto que o uso deste acessório pode ser um passo provisório na direção da 

integração urbana e respeito ao ciclismo como opção de transporte. Muitos ciclistas 

consideram que estes equipamentos de segurança são desnecessários e os consideram apenas 

como um adereço de menor importância. É possível que me falte uma leitura mais realista 

acerca da ciclomobilidade, mas acredito que, se os ciclistas querem ser mais bem tratados por 

motoristas e pedestres, então eles têm que obedecer às regras de trânsito tanto quanto eles 

esperam que os carros o façam. E a determinação do CTB é que se utilize o capacete ao 

pedalar. 

Por sua vez, em lugares onde a cultura da bicicleta é consolidada, o uso do capacete 

parece não ser tão necessário. Speck (2017, p. 173), ressalta que em Amsterdã “ninguém usa 

roupas especiais para pedalar, muito menos capacete”. O autor ainda ressalta que “as taxas de 

acidente com mortes é baixa, apesar da falta de capacetes” (SPECK, 2017, p. 178). 

Naturalmente, essa não é a realidade das atuais condições da ciclomobilidade goianiense e, 

neste contexto, pedalar sem capacete pelo espaço viário de Goiânia é uma péssima ideia. 

Destarte, nota-se nos depoimentos dos ciclistas entrevistados, que os adeptos da 

bicicleta como meio de transporte em Goiânia, enfrentam algumas dificuldades ao transitarem 

pelo espaço viário da urbe. Os principais obstáculos a ciclomobilidade em Goiânia, a partir 

das considerações dos ciclistas, referem-se a falta de infraestruturas cicloviárias mais extensas 

e completas, ao desrespeito por parte de alguns condutores que ameaçam a integridade física e 
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a vida dos ciclistas e também ao efeito barreira, decorrente dos buracos e das irregularidades 

nas vias.  

Por sua vez, mesmo sem se atentarem a esse detalhe, os ciclistas são um exemplo de 

resistência, pois ao priorizarem a bicicleta como meio de transporte agem no sentido de 

converter as ruas em espaços de troca e socialização. Ou seja, pode-se afirmar que uma das 

características da identidade ciclística, reside no fato de os ciclistas resistirem à velocidade do 

automóvel e à cidade da pressa. 

Diante do projeto hegemônico de se instituir um padrão de mobilidade e de circulação 

determinada pela indústria automobilística, pelos anúncios publicitários (que se tornaram 

ideológicos) e pela indústria petrolífera, a adoção da bicicleta como meio de transporte 

representa para alguns a única opção de deslocamento na cidade, para outros a bicicleta 

representa uma forma de resistência ao modo de vida dominante das grandes cidades 

modernas e abre caminho para a construção de uma identidade ciclística e para a produção de 

vínculos afetivos e experiências sensíveis diversas nos espaços de trânsito.  

Todavia, paira entre os ciclistas goianienses o sentimento de que são excluídos pelas 

políticas públicas ligadas a mobilidade urbana e ao trânsito e que são desrespeitos pelos 

demais componentes da sociedade goianiense (sobretudo pelos condutores de automóveis). 

Nesse sentido, o “Manifesto dos Invisíveis” reverbera entre os ciclistas goianienses portadores 

de maior consciência socioespacial. O documento pontua: 

 

Não clamamos por ciclovia, clamamos por respeito. As leis de trânsito colocam em 

primeiro plano o respeito à vida. As ruas são públicas e devem ser compartilhadas 

entre todos os veículos, como manda a lei e reza o bom senso. Porém, muitas 

pessoas não se arriscam a pedalar por medo da atitude violenta de alguns motoristas. 

(MANIFESTO, 2008, online) 

 

 

O “Manifesto dos Invisíveis” foi articulado por um grupo de ciclistas, cicloativistas e 

entusiastas da ciclomobilidade em 2008. O texto foi escrito de maneira coletiva, apresenta-se 

em primeira pessoa do plural e delega voz ao coletivo “ciclistas”. O documento foi subscrito 

por cerca de 50 pessoas e no ano seguinte contou com a adesão de outros signatários de 

diversas partes do país, que se identificam com as situações e sensações expressas por seu 

enunciador. 

O manifesto, escrito como um documento coletivo para dar voz às demandas dos 

ciclistas, tem como enunciador alguém que se inclui nesta posição de sujeito. O ciclista, 
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constitui-se em uma nova posição de sujeito na medida em que abre um antagonismo ao 

discurso estabilizado em torno da hegemonia do transporte individual motorizado. 

Os discursos dos ciclistas e as entrevistas acessadas, foram fontes importantes para 

acercar os objetivos desse estudo e compreender como os ciclistas se movem à margem das 

vias instituídas e resistem ao sentido preestabelecido para o espaço viário, aquele racional e 

planejado para os automóveis. 

Por fim, é possível afirmar que os ciclistas goianienses clamam pela ampliação das 

infraestruturas cicloviárias, para que se sintam mais seguros e possam se deslocar pela cidade 

com maior conforto. Mas ao mesmo tempo, os ciclistas exigem respeito e mais 

representatividade nas políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. 

 

3.3 Experiências bem-sucedidas e os desafios da ciclomobilidade em Goiânia.  

  

A pergunta essencial, que perpassa os capítulos deste estudo e norteia seu conteúdo é 

esta: qual é a utilidade e a função social da ciclomobilidade? Ou, em outros termos, o que 

Goiânia ganha por ser uma cidade ciclável? As evidências e/ou os fatos indicam que as 

cidades que investem em ciclomobilidade e acolhem as bicicletas ganham muito. 

Mediante a análise dos referenciais teóricos deste estudo, pode-se afirmar que as 

cidades que incentivaram e incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte tiveram a 

diminuição da poluição atmosférica e dos níveis de ruído, registraram menor extensão dos 

engarrafamentos e apresentaram notórias melhorias na saúde e na qualidade de vida dos 

cidadãos. Nesse sentido, o uso da bicicleta nos espaços urbanos traz benefícios diretos para a 

sociedade, para a saúde, para o ambiente e para a economia. 

Para melhor entender os benefícios adicionais proporcionados pela valorização da 

bicicleta como meio de transporte e pelo fomento da cultura ciclística nas cidades, traremos 

exemplos a partir de modelos urbanos no Brasil e no mundo que criaram as condições 

necessárias para mitigar a dependência do uso do automóvel e estimularam a ciclomobilidade. 

Ao mesmo tempo intencionamos a partir de outros exemplos urbanos, pensar nos desafios e 

nas possibilidades da ciclomobilidade em Goiânia. 

Cidades como Nova York, Portland, Copenhague, Amsterdã, Berlim, Curitiba e Bogotá, 

por exemplo, tornaram seus espaços viários mais democráticos e seguros. Essas e outras 
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cidades que pensam a ciclomobilidade de forma realista tornam seus espaços urbanos mais 

salutares e proporcionam maior qualidade de vida aos seus moradores. Nas cidades 

mencionadas existe uma cultura da bicicleta já consolidada.  

Para exemplificar um caso bem-sucedido de estímulo a ciclomobilidade numa cidade 

sul americana, citamos o modelo bogatano: 

 

De 1995 até hoje, Bogotá, na Colômbia, cidade sul-americana de seis milhões de 

habitantes, realizou um notável planejamento urbano. Sobretudo entre 1998 e 2001, 

sob a liderança do prefeito Enrique Peñalosa, a prioridade foi a melhoria da 

qualidade de vida da cidade. Em uma cidade onde apenas 20% dos habitantes 

possuíam carro, durante anos, o maior volume do investimento em transporte foi 

voltado para a melhoria do tráfego de veículos.  

Implantou-se um programa para melhorar as condições para o tráfego de pedestres e 

bicicletas. Há anos bloqueadas por carros estacionados, as calçadas foram limpas e 

recuperadas e 330 km de novas ciclovias foram construídos. As bicicletas eram 

consideradas um meio prático e barato de transporte que, com certeza, aumentaria a 

mobilidade dos habitantes dos bairros mais pobres. E no caso da construção de 

novas vizinhanças, boas rotas para pedestres e bicicletas eram definidas antes das 

vias para tráfego de veículos. (GEHL, 2015, pp. 221 e 222). 

 

É importante ressaltar que hoje, além de contar com mais de 300 km de ciclovias, 

estima-se que existam cerca de 500 mil ciclistas na capital colombiana, que usam a bicicleta 

como meio de transporte diariamente (BYRNE, 2010). 

Outra experiência exitosa de fomento a ciclomobilidade encontra-se na cidade mais 

populosa do EUA. Segundo Speck (2017, p. 170), “a cidade de Nova York, recentemente, 

registrou um aumento de 35% no número de ciclistas em apenas um ano, graças ao seu 

compromisso sério com a melhoria da rede de ciclovias”. 

Ainda de acordo com Speck (2017, p. 173), “em Amsterdã, com 783 mil habitantes, 

cerca de quatrocentas mil pessoas andam de bicicleta em qualquer dia”. Vale destacar que as 

condições climáticas dos Países Baixos são bem mais rigorosas que as encontradas nos países 

situados na zona tropical do planeta. Não obstante, verifica-se que o uso da bicicleta é 

significativo não apenas em Amsterdã ou no território holandês, mas seu uso ocorre de forma 

regular por todo continente europeu. Segundo “um levantamento encomendado pela 

Comissão Europeia e realizado em 2014, 8% da população da União Europeia usa a bicicleta 

como meio preferido de transporte” (TANSCHEIT, 2017).  

O mais surpreendente na utilização da bicicleta como meio de transporte na Europa é 

que isso ocorre por todo o continente e não apenas de forma restrita a alguns países com 

condições climáticas mais amenas ou formas de relevo suavizadas. De acordo com a 

Comissão Europeia (2000), em Västerås (115.000 habitantes), na Suécia (um país frio), 33% 
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dos deslocamentos são feitos por bicicleta. Na Basileia, que possui 230.000 habitantes, na 

Suíça um país de geomorfologia irregular, 23% dos percursos são realizados por meio da 

bicicleta. E em Copenhague, um terço de sua população (1.200.000 habitantes) se desloca 

para o trabalho ou escola de bicicleta. Garcia (2011), pondera que “a capital dinamarquesa se 

tornou referência mundial quando o assunto é utilizar bicicletas como meio de transporte”. 

Copenhague introduziu várias soluções inteligentes para a melhoria da ciclomobilidade 

na cidade, como a criação das chamadas “ondas verdes”, onde os semáforos são sincronizados 

para que, na hora do rush, os ciclistas não precisem parar no trajeto do e para o centro (isso se 

estiverem a uma velocidade média de 20 km/h). Criou um sistema estável e organizado de 

bicicletas compartilhadas e, as principais ciclofaixas da cidade foram alargadas. De acordo 

com Speck (2017), um dos responsáveis por essas mudanças em Copenhague, foi o urbanista 

Jan Gehl (citado de forma recorrente ao longo deste estudo). Speck (2017), afirma: 

 

Em Copenhague, Gehl presidiu a gradual retirada de carros do coração da cidade. De 

1962 a 2005, a zona central dedicada a pedestres e bicicletas foi ampliada em setes 

vezes, de cerca de quinze mil para um milhão de metros quadrados. Em conjunto 

com esse esforço, durante os últimos trinta anos, a cidade vem eliminando 2% de 

seus espaços de estacionamento a cada ano. (SPECK, 2017, p. 97) 

 

Para ilustrar uma típica experiência da ciclomobilidade no continente europeu é válido 

considerar o depoimento de David Byrne, que é um ciclista experiente e já pôde pedalar por 

algumas das principais cidades do mundo, como Berlim, por exemplo. A partir do contato 

com as ruas da capital alemã, o ciclista relata sua(s) vivência(s): 

 

Pedalo pelas ciclovias aqui em Berlim e tudo me parece muito civilizado agradável e 

evoluído. Nenhum carro estaciona ou anda nas ciclovias, e os ciclistas não zanzan 

pelas ruas e também não sobem nas calçadas. Existem pequenos semáforos só para 

os ciclistas e as bicicletas têm até sinal de seta! (Em geral, os ciclistas são liberados 

alguns segundos antes do resto do trânsito para poderem sair do caminho.) E não há 

necessidade de dizer que a maioria dos ciclistas aqui para nesses semáforos. Os 

pedestres também não entram nas ciclovias! Fico até um pouco chocado – tudo 

funciona tão bem. Por que não pode ser assim onde eu moro? (BYRNE, 2010, pp. 

59, 60). 

 

Mas além de uma rede cicloviária funcional e qualificada, o que mais há em comum 

entre essas cidades? Indubitavelmente, há em comum entre elas uma mentalidade que trata a 

percepção do ciclismo urbano de forma positiva, de modo a influenciar o comportamento, a 
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escolha e o interesse dos seus habitantes pelas potencialidades associadas ao uso da bicicleta 

como opção de transporte. 

No que concerne ao espaço urbano de Goiânia, a mudança de mentalidade por parte de 

uma parcela da população goianiense e do poder público municipal, representa um desafio 

rumo a consolidação da ciclomobilidade na urbe. Em diversos lugares da cidade a bicicleta 

parece não ser bem-vinda e, seu acesso e permanência nesses locais são expressamente 

proibidos pela indicação de placas, como é o caso, por exemplo, do viaduto João Alves de 

Queiroz no bairro Bela Vista. 
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Figura 20 - Avenida 85, bairro Bela Vista. Placa indica a proibição da circulação de ciclistas 

no túnel abaixo do viaduto 

 
Fonte: Fotografia do autor (2019) 

 

A infraestrutura dos modos não motorizados, inexistente ou de má qualidade, incentiva 

a escolha do transporte motorizado individual para curtas distâncias. Deste modo, na prática, 

quando a cidade de Goiânia executa uma obra destinada a circulação dos automóveis e, proíbe 

o tráfego de bicicletas neste local e não possibilita aos ciclistas uma alternativa para se 

deslocarem de forma segura, as pessoas que possuem condições de recorrer aos meios de 

transporte motorizado se sentirão impelidas a utilizarem esse meio de transporte. 



115 

 

Ademais, há uma carga simbólica na presença dessas placas pela cidade. Afinal, o que 

deve pensar os usuários do transporte coletivo ao se depararem com essas placas indicativas 

da proibição da circulação de bicicletas? Entre os usuários do transporte público coletivo, 

existem aqueles que estão inclinados a realizar a mudança do modal de transporte, mas que se 

sentem coagidos em realizar essa mudança em função da presença dessas placas restritivas. 

Por conseguinte, como sugerem Cupolillo, Rocha e Portugal (2017, p. 302), “quando o 

percentual de viagens por modalidades poluentes é elevado, observa-se o aumento da emissão 

de poluentes e o consumo de energia durantes os deslocamentos, indicando a necessidade de 

estratégias que estimulem escolhas por modalidades não poluentes”. Isto como se sabe, pode 

ser feito mediante a transferência modal e, uma alternativa para a mitigação da dependência 

do automóvel é a ciclomobilidade. 

Outro exemplo relacionado a mudança de mentalidade em Goiânia, rumo a efetiva 

promoção da ciclomobilidade, perpassa pela ampliação da comunicação entre os gestores dos 

espaços públicos e as pessoas. Para ilustrar uma situação em um espaço público goianiense 

onde a comunicação entre o lugar e as pessoas é falho, pode-se mencionar como exemplo o 

Mercado Municipal de Goiânia, também popularmente conhecido por Mercado Central 

(conforme indicado pela figura 20). 

Nesse exemplo, o acesso secundário do Mercado (pela avenida Anhanguera) indica por 

meio de uma placa sobre a restrição do acesso da bicicleta neste espaço público da cidade. 

Todavia, o Mercado Central possui um pequeno bicicletário (localizado em sua entrada 

principal), mas isso não é informado na entrada secundária do mesmo, o que pode levar os 

(as) ciclistas a desistirem de entrar no local. Por sua vez, essa desatenção ou negligência em 

relação a essa informação que é do interesse dos (das) ciclistas pode resultar em perdas de 

oportunidades comerciais e consequentemente gera uma situação de deseconomia para os 

comerciantes e para o município de Goiânia. 

 Destarte, uma pergunta deve ser feita: por que razão os administradores do Mercado 

não disponibilizam aos seus usuários a informação quanto a existência de um paraciclo na 

entrada principal do centro comercial?  Ademais é válido suscitar um questionamento mais 

perturbador e difícil de aceitar uma explicação lógica:  qual é o sentido de proibir o acesso das 

bicicletas num mercado? Imagina-se que os permissionários do Mercado Municipal desejem 

atrair o maior número de consumidores e aumentarem suas vendas. Mas ao não estabelecer 

uma comunicação satisfatória com os ciclistas, fica subentendido que é proibido o acesso dos 



116 

 

ciclistas ao local. Por conseguinte, os comerciantes perdem clientes em potencial. Ou os 

ciclistas não consomem? 

 

 
Figura 21- Fachada do Mercado Municipal de Goiânia, em 22/02/2019. Acesso 

secundário pela Avenida Anhanguera, Centro. Placa proíbe o acesso de bicicletas e 

animais. Na entrada auxiliar do Mercado nota-se a presença de algumas lojas que 

comercializam produtos têxteis, calçados e artigos de tabacaria 

 
Fonte: Fotografia do autor (2019) 

 

À primeira vista, essa forma de comunicação não parece ser a medida mais apropriada, 

pois denota que os ciclistas são sujeitos indesejados naquele local. Essa falha na comunicação 

em relação ao público alvo dos usuário da bicicleta como meio de transporte, cria a princípio 

um juízo que sentencia e condena o acesso da bicicleta neste espaço público, e que como já 

foi menciado pode resultar numa deseconomia para os lojistas do Mercado e para o município 

de Goiânia.  

Por ora, os ciclistas que também exercem o papel de consumidores, podem adquirir 

determinados artigos que são comercializados no Mercado Municipal, por outros meios, como 
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é o caso dos “ciclistas avançados” que se deslocam com frequência por longas distâncias e 

podem eventualmente realizar a compra de produtos em outros municípios que compõem a 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG), ou até mesmo obter esses artigos por meio do 

comércio eletrônico, (e-commerce). 

Os automobilistas podem comprar as vezes em maiores quantidades que os ciclistas, 

mas por outro lado, isso também pode representar um maior número de visitas dos ciclistas 

nas lojas, ou seja, um maior número de retornos a esses estabelecimentos para realizar 

compras. De acordo com Speck (2017, p. 173), as “compras de alimentos ocorrem 

diariamente, com mais frequência do que uma vez por semana, para caber na cesta da 

bicicleta”. 

Destarte, a resolução deste impeditivo no acesso da bicicleta no exemplo apresentado, 

passa pela adoção de simples medidas, como a melhoria da comunicação com os ciclistas (no 

sentido de informá-los sobre a existência do paraciclo na entrada principal da unidade 

comercial), e por meio da ampliação da instalação de bicicletários ou paraciclos7, para receber 

um maior número de ciclistas consumidores. Essas infraestruturas podem ser alocadas tanto 

no Mercado Municipal como em outros pontos da cidade, a fim de estimular o comércio de 

rua e o crescimento econômico na cidade de Goiânia. 

                                                           
7 O bicicletário é um local de acesso restrito que serve para guarda da bicicleta, e paraciclo é o objeto onde a 

bicicleta é presa. Tratam-se de mobiliários urbanos adequados para alocar a bicicleta, de modo que não a 

danifique. No caso do paraciclo é necessário a colocação de uma trava ou cadeado na bicicleta (ONG Transporte 

Ativo, 2011). 
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Figura 22 - Imagem do único e “escondido” paraciclo do Mercado Central de Goiânia. Nota-

se na placa a confusão que é feita entre os termos bicicletário e paraciclo 

 

Fonte: Fotografia do autor (2019) 

 

Durante trabalho de campo realizado em Curitiba-PR8, em dezembro de 2018, foi 

possível verificar que a porção central e a cidade de um modo geral, dispõe de numerosos 

paraciclos, o que facilita para o ciclista na hora de estacionar a bicicleta. Os paraciclos 

curitibanos “possuem 1,6 metro de largura por 0,75 centímetros de altura, formando um arco 

                                                           
8 A escolha por Curitiba-PR, para a realização do trabalho de campo, foi motivada pela afirmação de Gehl (2015, 

p. 221), “Curitiba é um modelo de como garantir boas condições para o tráfego de pedestres e ciclistas e 

priorizar outros aspectos da vida urbana, apesar dos desafios econômicos e da crescente população”. O trabalho 

de campo feito em outro município, justifica-se também pelas necessidades impostas pela própria pesquisa, no 

sentido de vivenciar uma realidade urbana onde a ciclomobilidade é uma prática já consolidada. Em Curitiba foi 

possível perceber que as infraestruturas cicloviárias da cidade funcionam sem nenhum tipo de restrição quanto 

aos dias e horários (ao contrário de Goiânia que restringe a utilização de parte de suas infraestruturas 

cicloviárias), além de existir inúmeras vias calmas (zona trinta, 30 km/h), onde os carros e as bicicletas 

compartilham a rua. E a intermodalidade entre bicicleta e ônibus ocorre na Linha Turismo, que circula pelos 

principais pontos turísticos da cidade. A capital paranaense possui mais de 200 quilômetros de ciclovias, 

ciclofaixas, ciclorrotas, passeios compartilhados e vias calmas. Curitiba possui uma rede cicloviária conectada e 

planeja a ampliação das vias cicláveis até os limites da cidade, de modo a atender também as demandas dos 

ciclistas metropolitanos. De acordo com a prefeitura de Curitiba a meta é chegar a 408 km de estrutura 

cicloviária até 2025. Mediante a locação de uma bicicleta urbana (serviço prestado pela empresa Kuritibike), foi 

possível pedalar por parte da malha cicloviária curitibana. 
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em ferro galvanizado” (CURITIBA, 2012). Vale ressaltar que esse elemento fixo permite o 

uso compartilhado, pois cada paraciclo pode comportar mais de uma bicicleta.   

Figura 23 - Registro dos paraciclos dispostos pelo centro histórico e o centro cívico de 

Curitiba 

 

Fonte: Fotografia do autor (2018) 
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Figura 24 - Registros dos paraciclos dispostos pelo centro histórico e o centro cívico de 

Curitiba 

 

Fonte: Fotografia do autor (2018) 

 

Figura 25 - Registros dos paraciclos dispostos pelo centro histórico e o centro cívico de 

Curitiba 

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 
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Figura 26 - Registros dos paraciclos dispostos pelo centro histórico e o centro cívico de 

Curitiba 

 
Fonte: Fotografia do autor (2018) 
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Figura 27 - Ônibus da Linha Turismo (que permite o embarque do ciclista com a bicicleta), 

na praça Tiradentes no centro da cidade, em dezembro de 2018 

  
Fonte: Fotografia do autor (2018) 

 

Os paraciclos podem representar uma oportunidade de negócios em Goiânia, já que a 

cidade apresenta essa deficiência estrutural. Nesse sentido os empreendimentos que 

destinarem vagas para bicicletas terão aí o seu diferencial. Pois os ciclistas, como todos os 
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outros cidadãos precisam ir a lojas, escritórios, consultórios, etc. Conforme indica Bertolini 

(2015), a instalação de paraciclos na Vila Olímpia em São Paulo, representou o aumento de 

15% nas receitas de uma rede de lanchonetes aos domingos. 

A respeito de São Paulo, a maior cidade brasileira, durante a gestão do ex prefeito 

Fernando Haddad (PT), entre 2013 e 2016, experimentou um crescimento real das condições 

de ciclomobilidade na cidade, o que acabou por resultar numa inegável luta de classes na 

metrópole paulista. A elite urbana da capital esbravejou contra a proposta de valorização da 

bicicleta como opção de transporte para a cidade. Aloysio Nunes, um conhecido político do 

(PSDB), vinculado a pautas conservadoras e golpistas, reagiu dessa forma num comentário 

nas redes sociais: “Delírio autoritário de Haddad: esparrama ciclofaixas a torto e a direito, 

provocando revolta nos moradores de Higienópolis”. 

Contudo, atualmente os paulistanos parecem mais receptivos as ciclovias e conforme 

indica Sniesko (2016), a aprovação dos paulistanos às ciclovias aumentou. Por sua vez, em 

relação ao espaço urbano de Goiânia nos questionamos: a implantação de uma política séria 

de expansão das infraestruturas cicloviárias na cidade, podem ocasionar reações contrárias e 

extremas por parte da elite goianiense? É provável que num primeiro momento as reações 

contrárias apareçam, mas as iniciativas e as campanhas educativas fomentadas pelo poder 

público junto a população sobre as potencialidades da bicicleta podem trazer mais visibilidade 

e respeito aos ciclistas e, por conseguinte pode servir para trazer maior aceitação quanto à 

existência dessas infraestruturas. 

A partir do quadro que emerge, nota-se que as exigências em termos de infraestrutura 

para a circulação segura e efetiva da bicicleta, são bem menores que as infraestruturas 

exigidas para a circulação do automóvel. E no que concerne aos benefícios proporcionados 

pelos dois modos de transporte, pode-se afirmar que o ciclismo promove o exato oposto da 

lógica automobilista, no âmbito da qualidade de vida urbana, no convívio social, nos aspectos 

da saúde coletiva, da melhoria ambiental e do crescimento/desenvolvimento econômico. 

Para a sociedade, a bicicleta representa uma contribuição que não se limita apenas a 

redução do número de acidentes de trânsito com vítimas fatais e a diminuição dos 

congestionamentos. A bicicleta permite tornar as ruas mais vivas e convidativas a prática de 

atividade física como parte da rotina diária. Por sua vez a melhoria da sociabilidade urbana, 

induz a melhoria dos indicadores de saúde pública. De acordo com Milheiro (2016):  
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As pessoas que se deslocam para o trabalho de bicicleta são mais bem-humoradas, 

tem uma atitude mais positiva no trabalho, faltam menos por motivos de saúde, tem 

menos atrasos e menos horas perdidas nos engarrafamentos e são mais produtivos 

como resultado de uma melhor forma física e boa saúde mental” (MILHEIRO, 2016, 

p. 204). 

 

Nesse sentido, o estímulo ao uso da bicicleta como opção de transporte pode representar 

uma concreta e significativa melhoria na qualidade de vida da população goianiense. Ainda 

mais se considerarmos a elevada taxa de motorização em Goiânia e os riscos associados a esse 

estilo de vida sedentário. Speck (2017, p. 45), afirma que “na última década, surgiram 

inúmeros estudos que atribuíram a obesidade e as doenças a ela relacionadas, diretamente, ao 

uso do automóvel”. 

A bicicleta além de ser um recurso eficaz na redução da obesidade, também contribui 

com a prevenção de doenças coronarianas, como a hipertensão, combate a diabetes e auxilia 

na diminuição do estresse, da ansiedade e da depressão.  Em relação ao aspecto ambiental, é 

fundamental ressaltar que a bicicleta não emite poluentes como o monóxido de carbono e 

enxofre, que por sua vez não intensifica o efeito estufa, também não causa o aumento dos 

índices de problemas respiratórios e nem provoca ruídos no ambiente. De acordo com 

Cupolillo, Rocha e Portugal (2017, p. 292), “o aumento de doenças relacionadas com a 

poluição do ar contribui anualmente com mais de 3,2 milhões de mortes prematuras no 

mundo, sendo o transporte rodoviário responsável por cerca de metade das emissões. 

Deveras a bicicleta é um meio de transporte que se distingue dos modais motorizados, 

pelo quão benéfico ela é na mobilidade urbana, na cidadania, na inclusão social, além de ser 

instrumento de lazer, de exercício físico e de saúde preventiva. Pereira e Prates (2017), 

apontam que “a atividade ciclística passa a significar, por exemplo, o cuidado de si. O uso da 

bicicleta torna o corpo mais magro e mais saudável, mais ativo e mais produtivo”. “Na visão 

ambiental a bicicleta é o símbolo mundial do transporte ambientalmente responsável” 

(BANTEL, 2005).  

Por sua vez, outra significativa potencialidade da bicicleta associa-se ao seu aspecto 

econômico e a possibilidade de geração de renda com esse meio de transporte. Uma forma 

recorrente de utilização das bicicletas no mundo do trabalho, são os serviços de ciclo entregas, 

comuns em diversas cidades importantes do mundo e, que em Goiânia ainda é um nicho de 

mercado pouco explorado. Os profissionais que realizam entregas de documentos, caixas e 

pacotes, por meio da bicicleta são chamados de ciclistas mensageiros ou bikeboys (como 
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indicado pela figura número 26). Esse serviço custa menos que as entregas motorizadas, leva 

o mesmo tempo e não polui o ar.  

 

Figura 28 - Um ciclista mensageiro encontrado durante a realização de atividade de campo 

pelas ruas do Setor Sul em Goiânia 

 
Fonte: Fotografia do autor (2019) 
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Destarte, a bicicleta em Goiânia pode ser vista como uma possibilidade de geração de 

emprego e renda para os moradores da cidade. Ao mesmo tempo o serviço de ciclo entregas 

pode ser uma alternativa rápida e eficiente de entregas em meio ao trânsito caótico de 

Goiânia. Todavia, é fundamental ressaltar que esses profissionais da bicicleta trabalham pelo 

espaço urbano goianiense muitas vezes em condições ruins e perigosas, em função da 

configuração da malha cicloviária da cidade que como já foi pontuado, além de não ser 

extensa, é concentrada em alguns bairros centralizados e muitas vezes não estabelecem 

conexão entre si, ou seja, não há a formação de uma efetiva rede cicloviária na urbe. 

Outro exemplo de geração de renda por meio da bicicleta, encontram-se em algumas das 

grandes cidades mundiais como Londres, Amsterdã e Nova York, onde existem os 

ciclorriquixás que transportam os turistas pelos atrativos turísticos das cidades. Mas sem 

dúvidas, está no continente asiático, um dos maiores exemplos de geração de renda mediante 

a bicicleta, são os ciclorriquixás de Daca, Bangladesh. De acordo com Gehl (2015, p. 218), 

“cerca de 400.000 ciclorriquixás oferecem transporte econômico e sustentável aos 12 milhões 

de habitantes em Daca. Acredita-se que esse negócio garanta um meio de vida para mais de 

um milhão de pessoas”.  

Esses são apenas alguns exemplos de possibilidade de geração de renda por meio da 

bicicleta. Como dito anteriormente ao longo do trabalho, as obras destinadas ao uso de 

bicicleta necessitam de menos recursos do que as voltadas para o transporte individual 

motorizado. Ou como afirma Gehl (2015, p. 191), “é mais barato investir em infraestrutura 

para o ciclista do que para outros tipos de tráfego”.  

Nesse sentido, para o município de Goiânia do ponto de vista econômico é mais 

vantajoso priorizar obras cicloviárias em detrimento da continuidade de construção de obras 

destinadas ao modal rodoviário. Outra vantagem do fomento a ciclomobilidade é que a 

construção de infraestruturas cicloviárias gera mais emprego e oportunidades de trabalho para 

um maior número de pessoas do que a quantidade de mão de obra empregada na construção 

de vias destinadas para a circulação exclusiva de automóveis. Speck (2017), cita o exemplo de 

uma importante cidade estadunidense (com mais de 640 mil habitantes), que investiu recursos 

na construção de ciclovias: 

 

Portland gastou 65 milhões de dólares em instalações e equipamentos para bicicletas 

nas últimas décadas. Não é muito dinheiro, considerando-se o padrão de 

infraestrutura – para reconstruir apenas um dos trevos das vias expressas mais de 

140 milhões foram gastos. Todavia, além de ajudar a promover o número de 
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ciclistas esperado para quinze vezes a média nacional, estima-se que o investimento 

tenha criado cerca de novecentos postos de trabalho, quase quatrocentos a mais do 

que seria criado se o dinheiro fosse gasto na construção de vias. (SPECK, 2017, p. 

39). 

 

Em relação ao espaço urbano de Goiânia, nota-se que a cidade possui poucos espaços 

realmente cicláveis. Grande parte da metrópole goianiense consiste de ruas muito largas, 

tráfego em alta velocidade e permeadas por carros estacionados. Contudo, apesar desse 

quadro de deificação do automóvel nas políticas públicas de mobilidade urbana em Goiânia, e 

de todos os impactos socioambientais relacionados a esse estilo de vida automotivo, ainda não 

é tarde demais para reverter esse cenário e, uma das possibilidades rumo a essa transformação 

urbana, de diminuição da dependência do automóvel, passa pela promoção da 

ciclomobilidade. 

Para Speck (2015, p. 71), “a cidade tem obrigação de libertar seus residentes do peso da 

dependência do automóvel. Quando uma cidade o faz todos se beneficiam, inclusive a própria 

cidade”. E como se sabe a bicicleta torna o carro menos necessário. Contudo, é fundamental 

que as ruas sejam desenhadas para acolher as bicicletas, afinal a segurança dos ciclistas não 

pode ser negligenciada.  

Condições mais seguras para os ciclistas e infraestruturas cicloviárias mais amplas, 

parece ser o suficiente para atrair mais ciclistas e dotar as ruas de mais vida. Speck (2015, p. 

173), afirma que “a implementação de uma rede de vias para bicicletas, realmente útil, deve 

ser o suficiente para permitir o crescimento de uma cultura ciclística. Construa essa rede e 

eles virão”. 

Goiânia possui mais pontos favoráveis que desfavoráveis a prática do ciclismo como 

opção de transporte. Em que pese as condições climáticas adversas na Região Centro Oeste do 

Brasil nos meses mais secos do ano e a baixa umidade relativa do ar, os dias ensolarados 

predominam em relação aos dias chuvosos e sempre existe a possibilidade de eventualmente 

pedalar com uma brisa. Pode-se as vezes desfrutar de um conforto térmico maior de bicicleta 

do que no interior de automóveis ou ônibus. Uma ação que pode amenizar o calor de Goiânia 

e colaborar diretamente com a ciclomobilidade na urbe, passa pelo plantio de mais árvores no 

espaço urbano, o que resultará também numa melhora significativa na qualidade de vida dos 

goianienses.   

Por sua vez, as condições geomorfológicas para a prática do ciclismo como opção de 

transporte em Goiânia são excelentes. A topografia goianiense é predominantemente plana e 
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não existem tantos obstáculos geográficos para serem vencidos, como as ladeiras que 

predominam em algumas capitais brasileiras como Salvador-BA e Belo Horizonte-MG. A 

capital goiana também não sofre com os efeitos de ventos extremos e o incômodo do frio 

excessivo. 

O fato é que Goiânia carece, quase inteiramente, de uma efetiva infraestrutura 

cicloviária, principalmente nos bairros periféricos habitados por pessoas de menor perfil de 

renda e esse é o maior de todos os problemas no que concerne a ciclomobilidade na cidade. 

Mas qual é a razão da falta de infraestruturas cicloviárias efetivas pela cidade de Goiânia? 

Esse problema pode ser atribuído a falta de capacidade técnica dos nossos planejadores 

urbanos? Não nos parece que seja esse o caso. Até mesmo porque algumas medidas voltadas a 

ciclomobilidade requerem pouco mais do que tinta amarela, como na demarcação de uma 

ciclofaixa, por exemplo. 

Por outro lado, é importante lembrar, como afirma Trigueiro (2016, p. 9), que “sobre 

duas rodas, pedalando, um grupo obstinado de brasileiros desafia os muitos obstáculos que 

ainda surgem pelo caminho. Mas é bom lembrar: já foi pior. E o futuro depende de gente que 

transforme diagnóstico em política pública”. Portanto, não se trata de um planejamento 

urbano ruim, ou falta de consciência sobre o que precisa ser feito, o que ocorre é que as 

tomadas de decisões muitas vezes são desconectadas do planejamento. 

Deste modo, pode-se afirmar que Goiânia possui um formidável potencial para explorar 

a bicicleta como uma real opção de transporte para a população goianiense. O tráfego de 

bicicleta utiliza menos recursos e afeta o meio ambiente menos do que outras formas de 

transporte motorizados. As cidades que crescem a partir das diretrizes da responsabilidade 

ambiental, demonstram um crescente interesse pela bicicleta que é um meio de transporte que 

não oferece ameaça ao clima, demanda pouco espaço urbano, além de ser econômica e quase 

silenciosa. 

Nos últimos anos, várias cidades do mundo (a partir dos exemplos citados) 

reconheceram a importância de estimular, promover e valorizar a ciclomobilidade para 

melhorar as condições de convívio urbano. Nesse sentido, é pertinente que Goiânia pense e dê 

início a um gradual processo de transformação do seu espaço urbano, de modo a incluir a 

bicicleta nas políticas públicas de mobilidade urbana do município. Afinal, que tipo de cidade 

irá impulsionar o crescimento econômico goianiense? Que tipo de cidade poderá proporcionar 

mais saúde e proteção aos cidadãos goianienses? Pois, a forma como nos movimentamos é 

que determina, em grande parte, como vivemos. 
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Por fim, verifica-se que os (as) ciclistas estão cada vez mais a ganhar espaço em 

Goiânia. Nesse sentido, os grupos que usam a bicicleta, os cicloativistas e outras formas de 

organizações sociais, instituições privadas, empresas e o próprio poder público municipal 

precisam, juntos, se envolver mais em ações voltadas a ciclomobilidade. Goiânia ainda carece 

de dados relacionados ao perfil do (a) ciclista goianiense e sobre o uso da bicicleta na cidade.  

Por essa razão é necessário pensar a política de mobilidade urbana por bicicleta de 

forma sistêmica e transversal às outras políticas que se relacionam, de modo a integrar os 

diferentes atores que fazem parte da mobilidade urbana em Goiânia. A ciclomobilidade é um 

dos principais temas do planejamento urbano, para que tenhamos uma cidade mais 

organizada, segura e com espaço para todos. Por isso mesmo, exige uma atuação conjunta de 

diversos setores. 

Ao afirmar que nós somos o trânsito, Ned Ludd reivindica o espaço, o respeito e as ruas 

para os ciclistas e para os pedestres, o autor pondera: “entre ser enlatado no chamado 

transporte coletivo na hora do rush e a luta de todos contra todos do transporte privado 

automobilístico há um mundo a construir. Nem a anulação do indivíduo, nem o cada um por 

si” (LUDD, 2004, p. 123). Portanto, ciclistas goianienses (e do mundo), uni-vos! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo deste estudo, que é resultado de uma experiência ciclo-geográfica, refletimos 

sobre a mobilidade urbana e a sua dimensão socioespacial e socioambiental, a partir de uma 

perspectiva geográfica. É válido ressaltar que este estudo priorizou a investigação da 

viabilidade do uso da bicicleta como meio de transporte e, em sua conclusão, pode-se dizer 

que aponta para um caminho esperançoso e otimista, quanto a ampliação das possibilidades 

de ocorrência real da ciclomobilidade em Goiânia. Todavia, não se trata de um trabalho 

ingenuamente construído, pois sabemos que a bicicleta enfrenta resistências de diversas 

ordens quanto ao seu estímulo como opção de transporte, além de não ser a única solução para 

os problemas relativos à mobilidade urbana na cidade. 

Buscou-se no decorrer do primeiro capítulo, compreender o conceito e o sentido da 

mobilidade urbana. Apesar de não existir consenso quanto a definição conceitual de 

mobilidade, essa expressão vincula-se a algo concreto que diz respeito a própria dinâmica da 

vida urbana, uma vez que possui importância significativa principalmente no que diz respeito 

aos aspectos socioeconômicos das urbes. Porém a mobilidade é marcada pelas 

particularidades de classe. Por meio das referências utilizadas neste estudo foi possível 

compreender que historicamente as ações ligadas as políticas públicas de mobilidade urbana 

privilegiaram os automóveis em detrimento dos usuários de TPC e bicicleta. Ou seja, as ações 

iniciais ligadas a mobilidade urbana favoreceram os ricos em detrimento das necessidade de 

deslocamento espacial dos pobres. 

Nesse sentido, a preferência dada ao automóvel causou a deterioração da qualidade de 

vida dos não motorizados e permitiu que os automobilistas pudessem ter maior consumo 

espacial e desfrutarem dos equipamentos urbanos dispostos nas cidades. Procurou-se 

demonstrar na primeira parte deste estudo que o carro é um elemento técnico importante para 

o cotidiano urbano, que não é acessível a todos e que a sua deificação e uso desmedido geram 

uma série de externalidades que atingem os seus usuários e também os que não aderiram ao 

estilo de vida automotor. 

Por sua vez, o planejamento urbano do século XXI demonstra que as cidades que se 

preocupam e assumem um compromisso sério com a caminhabilidade e a ciclomobilidade 

geram maior qualidade de vida aos seus habitantes e diminuem a dependência em relação ao 

automóvel. Desta maneira, a bicicleta gera efeitos diferentes a lógica da automobilidade, pois 
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é um meio de transporte acessível a maior parte da população e vincula-se com a ideia da 

mobilidade verde. 

Na segunda parte deste estudo, analisamos a construção e a formação do espaço urbano 

de Goiânia e a maneira como a bicicleta é percebida e tratada pelo poder público municipal. 

Pode-se afirmar que a cidade de Goiânia é um produto da estratégia de um grupo político 

local (ligado aos interesses do interventor Pedro Ludovico Teixeira), entrelaçada num projeto 

nacional de interiorização do território, numa aliança com o Estado Novo. Os alicerces que 

fundam a cidade relacionam-se com o discurso e a concepção do moderno. Dessa forma, a 

cidade que é contemporânea da expansão da indústria automobilística e, em seu planejamento 

urbano prévio, elaborou um desenho viário no espaço urbano, convidativo e feito para o 

automóvel. Conforme crescia, a cidade aumentava sua dependência em relação ao carro.  

Por sua vez, apesar de ser considerada pelos documentos oficiais que orientam o 

desenvolvimento urbano, como o Plano Diretor municipal, a bicicleta na prática ainda é uma 

opção de transporte negligenciada em Goiânia. Muitas vezes o ciclismo urbano deixa de ser 

uma forma de atividade física e deslocamento prático pela cidade e assume o caráter de uma 

“luta” e teste de sobrevivência. Isso ocorre em função da preferência do planejamento urbano 

dado ao tráfego de automóveis. Segundo, Gehl (2017): 

 

Aos poucos, quase todas as cidades estabeleceram departamentos de tráfego que, a 

cada ano, calculam o tráfego e avaliam as condições de estacionamento. Coletam 

dados e fazem prognósticos, modelos de tráfego e análises de impacto e, no 

processo, os carros foram ficando cada vez mais visíveis e onipresentes no 

planejamento urbano. (GEHL, 2015, p. 209). 

 

Não obstante, sabe-se que em lugares onde o tráfego de automóveis foi redirecionado e 

houveram estímulos ao crescimento da ciclomobilidade, o espaço urbano registrou melhorias 

significativas. Deste modo, a bicicleta passa a ser uma opção concreta para mitigar a 

dependência em relação ao automóvel e aparece como uma alternativa para diminuir a pressão 

sobre os transportes coletivos. 

A ideia de reforçar na população o uso desse meio de transporte ambientalmente 

responsável, principalmente para a realização de trajetos curtos, exige que a bicicleta esteja 

integrada a estratégia geral de transportes e mobilidade na urbe. É preciso criar condições para 

que ocorra a intermodalidade entre a bicicleta e os transportes coletivos. Inclusive os táxis9 

                                                           
9 Mediante a instalação de transbikes, suportes destinados ao transporte de bicicletas em automóveis. 
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deveriam poder levar bicicletas quando necessário. Mas o principal princípio da política para 

bicicletas, passa pela transformação do espaço urbano, para que as bicicletas tenham espaço 

em ruas comuns (o ideal utópico de ruas compartilhadas, que sugere a igualdade entre os 

distintos atores do tráfego) e, desta forma o pedalar seja mais seguro por toda a cidade. 

Ademais, apresentamos no terceiro e último capítulo deste estudo, um quadro geral da 

mobilidade urbana em Goiânia, que no período atual é acentuadamente marcada pela 

desigualdade entre os motorizados e os não motorizados e pelos conflitos de natureza 

socioeconômica e socioespacial e pela falta de equidade no espaço viário da urbe. Trouxemos 

algumas definições conceituais acerca da ciclomobilidade e nos propusemos a apresentar uma 

definição conceitual autoral, no sentido de contribuir com a ampliação do debate sobre a 

valorização e a viabilidade da bicicleta como meio de transporte em Goiânia e outras cidades 

do país. 

A realização das atividades de campo, foram fundamentais para vivenciar com maior 

profundidade a realidade experimentada cotidianamente pelos usuários e usuárias da bicicleta 

em Goiânia. Como os principais problemas ou impeditivos rumo a efetivação da 

ciclomobilidade na metrópole goianiense, os ciclistas (por amostragem) destacaram a falta de 

infraestrutura cicloviária conectada em redes e de maior extensão na urbe, bem como os 

obstáculos geográficos no espaço urbano, como os buracos e as irregularidades nas vias de 

circulação e o desrespeito por parte dos condutores de automóveis no espaço urbano da 

capital goiana em relação aos ciclistas. 

Todavia, como aponta Carlos (2015, p. 91), “a cidade não está pronta e acabada”. Nesse 

sentido, Goiânia tem a possibilidade de alterar o seu desenho urbano, de modo a torna-lo mais 

receptivo e convidativo a circulação de bicicletas, pois como se sabe as cidades que se 

tornaram mais cicláveis, qualificaram e humanizaram seus respectivos espaços urbanos.  

Como sugere Gehl (2015, p. 187), “mesmo se ninguém na cidade tiver uma bicicleta, 

algumas ciclofaixas cheias de charme são provavelmente uma boa ideia”. Destarte, os ganhos 

decorrentes dos investimentos feitos em ciclomobilidade ultrapassam e muito os esforços 

realizados para a sua materialização. Isso porque o convite seguro para se pedalar no espaço 

urbano é uma maneira efetiva de converter grande parte dos condutores de automóveis em 

ciclistas. 

A partir de outras experiências urbanas, conforme indicado pela literatura consultada (e 

mediante a breve experiência de campo realizada no espaço urbano curitibano), pôde-se notar 
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que o incentivo a ciclomobilidade resultou num impulso a formação de cidades vivas, seguras, 

saudáveis e ambientalmente responsáveis. E conquistar esses atributos aos espaços urbanos, 

tornou-se um desejo urgente e universal dos grandes centros urbanos dos países em 

desenvolvimento. 

À guisa de conclusão, entendemos que Goiânia possui um enorme potencial para a 

exploração da ciclomobilidade como meio de transporte e como opção para uma completa 

transformação urbana. A cidade possui uma topografia propícia em relação a possibilidade de 

utilização da bicicleta como meio de transporte. Em Goiânia a “cota altimétrica varia de 600 a 

820 metros de altitude”. Como a cidade é uma obra inconclusa, o seu sistema viário pode ser 

adequado às necessidades da ciclomobilidade e, por conseguinte, elevar o espaço urbano 

goianiense a outro patamar, com a possibilidade de melhorar os índices de saúde física e 

mental da população, e sem poluir o ambiente. 

Verifica-se que no período atual, Goiânia possui uma infraestrutura cicloviária 

incipiente e concentrada majoritariamente no centro e nos bairros próximos ao núcleo inicial 

da cidade (o centro). No entanto, faz-se necessário que essas infraestruturas pontuais 

existentes se conectem de modo a formar uma rede contínua e que esse “convite” a pedalar 

também seja estendido aos bairros periféricos pobres e nos locais que são potenciais polos 

geradores de viagens, como os terminais de TPC, universidades, unidades comerciais, etc. 

Concluímos este estudo com a certeza de que a falta de empenho efetivo no sentido de 

dotar a cidade de uma completa infraestrutura cicloviária, não é resultado da incapacidade 

técnica, mas de um problema que diz respeito à política urbana adotada pelos gestores. Há 

uma indiscutível omissão por parte dos representantes do poder público municipal (e estadual) 

em executar políticas públicas palpáveis e factíveis para a implantação de um modelo de 

ciclomobilidade funcional para Goiânia e outras cidades. 

Não nutrimos a quimera de que este estudo fornece o que é necessário para que o 

município de Goiânia, enfim, implemente políticas públicas voltadas a ciclomobilidade, mas 

nos daremos por satisfeitos se este trabalho suscitar mais debates sobre o tema e a 

conscientaização (também dos gestores) em torno de alternativas como a ciclomobilidade. O 

debate e as possibilidades de tratamento em torno do tema, portanto, não se encerram aqui. 

Este é um assunto amplo e atual, que pode e deve ser abordado por várias perspectivas a partir 

das diferentes áreas do conhecimento.  
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Por fim, parafraseando o músico Lenine (na canção Vivo), temos ciência de que este 

trabalho é algo “provisório, imperfeito, incerto e incompleto”, mas acreditamos ter apontado 

alguns questionamentos pertinentes ao longo deste estudo, embora nem sempre tenhamos sido 

capazes de conseguir indicar respostas satisfatórias para essas indagações e muito menos 

pretendemos fornecer respostas definitivas acerca da ciclomobilidade. Mas temos a convicção 

de que, se desejamos tornar nossos espaços urbanos melhores, a ciclomobilidade é um dos 

caminhos por onde trilhar! 
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