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PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE: NOVOS PARADIGMAS DA MOBILIDADE: 
ANÁLISES E EXPERIÊNCIAS DA MOBILIDADE ATIVA NO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO 

 

O deslocamento de coisas e pessoas se tornou um valor essencial para a vida urbana do século 
XXI. Estudar esses movimentos e entende-los em sua profundidade têm permitido à 
pesquisadores de todo o mundo enquadrar melhor os problemas que a mobilidade urbana 
causa, para além dos benefícios que gera. Ao passo que a sociedade se desenvolve, tudo parece 
adquirir mais movimento (SHELLER; URRY, 2006). Manuel Herce (2009, p. 15) endossa essa 
afirmativa, alegando que “a mobilidade das pessoas adquiriu uma importância maior que tinha 
em períodos anteriores”. 

Nesse sentido, para que os habitantes de uma cidade desfrutem das qualidades e benefícios da 
vida urbana, há de se tomar como essencial a mobilidade urbana em sua conformação mais 
plena, no sentido que essa se torna um componente essencial para o alcance, portanto, de uma 
cidade verdadeiramente mais democrática (LEFEBVRE, 1967). 

Isso posto, olhar para os deslocamentos urbanos de pessoas em diferentes escalas é 
fundamental para classificar e organizar os fluxos urbanos, categorizando-os e interpretando-os 
à luz dos investimentos que geram e dos problemas que acarretam. Assim, surgem classificações 
como transporte de massa, deslocamentos intraurbanos e micro-mobilidades.  

Atualmente, as cidades de todo o mundo têm repensado seus modelos de mobilidade para 
solucionar problemas causados pelo movimento de pessoas no território que a distribuição de 
pessoas, postos de trabalhos, comércio e locais de educação gera. Dentro desse campo, tem se 
destacado a mobilidade ativa como parte da resposta à esses problemas.  

Mobilidade ativa per se apresenta uma definição bastante simples, cujo entendimento, no 
entanto, ainda escapa à maior parte da sociedade. Isso se deve ao fato dessa classificação de 
mobilidade ser relativamente recente e, também, à desatenção comumente dada aos modos 
mais simples de deslocamento, mesmo que andar a pé e de bicicleta sejam meios essenciais 
para um volume expressivo das viagens diárias realizadas no ambiente urbano, estimadas em 
43% pela Associação Nacional de Transporte Público (PELEGI, 2018). 

A mobilidade ativa trata dos meios de locomoção que usam a própria energia humana para o 
deslocamento, isto é, onde o próprio viajante se torna agente responsável por sua 
movimentação no tempo e no espaço. Assim, ela engloba tanto os deslocamentos a pé quanto 
os deslocamentos mediados por equipamentos mecânicos não motorizados, a exemplo da 
bicicleta. Aos olhos da legislação brasileira, a mobilidade ativa é tratada por “modos não 
motorizados”, ou no caso da bicicleta, por “veículos movidos à propulsão humana”.  

Essas definições estão presentes nos dois documentos específicos que regem a mobilidade 
urbana nacional – a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU – Lei nº 12.587, 2012) e o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503, 1997), sem nos esquecermos da Constituição 
Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, de 2001. A PNMU classifica a mobilidade em 
“motorizada” e “não motorizada”, sendo que esta última se refere ao que denominamos aqui 
de modos de transporte ativos. Já o CTB define o tipo de propulsão de cada modo de transporte, 
categorizados em “equipamentos automotores”, “propulsão humana” ou “propulsão animal”.  
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Embora nenhum dos dois documentos mencione o conceito de “mobilidade ativa”, trata-se 
indubitavelmente do reconhecimento dos modais ativos como modos de transporte urbano. 
Embora quase todos os deslocamentos nas cidades pressuponham a participação da mobilidade 
ativa como auxiliar à realização de viagens por outros tipos de transporte (como uma caminhada 
ou pedalada até a estação de metrô, ponto de ônibus, aeroporto, etc.), trata-se ainda de um 
tema novo e pouco estudado no campo dos estudos urbanos:  

 [...] no tocante ao transporte de pessoas, cabe fazer a observação de que, 
além de transportadas por algum veículo, podem transportar-se a si mesmas; 
o transporte deveria, dessa forma, preocupar-se das viagens a pé e no solo 
em veículos mecânicos; é a disponibilidade de energia de cada momento 
histórico que determina que coisas são móveis ou imóveis (ou que modo de 
transporte será prioritário, assinalo eu desde a ótica atual do problema) 
(HERCE, 2009, p. 22). 

Assim, ampliar a dimensão da mobilidade ativa pressupõe o oferecimento de um novo 
paradigma para os estudos urbanos, uma vez que necessitamos de respostas mais e abrangentes 
à mobilidade urbana como ela se apresenta hoje em dia, especialmente nos países capitalistas 
periféricos, como o Brasil. 

Nesse sentido, o trabalho de Pedro Bastos foca na análise da (re)produção do espaço urbano 
contemporâneo a partir das práticas alternativas da mobilidade urbana, com foco na mobilidade 
ativa. Com base nos conceitos de Smart City e Smart Mobility, o autor faz um mapeamento desse 
campo teórico-ideológico, apontado como um novo modelo de urbanismo, tomando como 
objeto de estudo a cidade de São Paulo, por conta da sua importância no cenário nacional e seu 
viés de desenvolvimento urbano pautado na indústria automobilística.  

Segue-se a pesquisa encabeçada por Alline Serpa na aplicação da ferramenta de análise da 
caminhabilidade no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tomando como referência o 
centro desta icônica cidade, importante econômica e turisticamente no cenário fluminense, foi 
realizada uma pesquisa de percepção junto aos caminhantes [survey], relacionando hábitos, 
necessidades e leituras sobre o caminhar nesse espaço urbano.  

O trabalho de Regina Messias e Juciano Rodrigues pauta-se na observação da dinâmica de 
deslocamento e entrevista de usuários de bicicleta no entorno da Estação de Trem do bairro de 
Gramacho, em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A análise da 
intermodalidade entre bicicleta e trem se fundamenta na resposta dos usuários assim como em 
observação realizada durante três meses, evidenciando o uso da bicicleta como mecanismo 
fundamental para superar as dificuldades de deslocamento neste local, tanto pelas condições 
socioeconômicas dos indivíduos quanto pela ausência de serviços e infraestruturas de 
transportes.  

Por fim, Filipe Marino apresenta uma investigação sobre a importância do estudo do 
comportamento de viagem para a compreensão mais ampla do uso que o modo de transporte 
bicicleta tem nas cidades brasileiras, relacionando embasamento teórico brasileiro e 
internacional sobre o tema e amplas pesquisas sobre esse tipo de mobilidade, apontando a 
escassez de estudos sobre comportamento de viagem em mobilidade ativa no Brasil. 
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A DIMENSÃO HUMANA DA MOBILIDADE E O CAMPO DAS PRÁTICAS NA CIDADE DE 
SÃO PAULO 

 

Esta pesquisa possui os seguintes objetivos: situar a influência do campo teórico-ideológico da 
dimensão humana do planejamento urbano na disputa pela (re)produção do espaço urbano 
contemporâneo; caracterizar a emergência de práticas alternativas de mobilidade urbana 
(especialmente, de transporte não motorizado) associadas a esse campo teórico-ideológico no 
Brasil; refletir brevemente sobre a implementação dessas práticas na configuração e dinâmica 
socioespaciais, tendo como estudo de caso a cidade de São Paulo 

No contexto de mudanças climáticas e problemas associados à hiperurbanização, propostas 
alternativas de mobilidade urbana têm disputado espaço por maior legitimidade nas cidades. A 
defesa por deslocamentos a pé e através da micromobilidade (termo recentemente 
disseminado nos Estados Unidos para categorizar os deslocamentos realizados em veículos 
leves, como bicicletas e patinetes) busca incitar alternativas autônomas, limpas e mais eficientes 
para locomoção em relação à hegemonia dos deslocamentos poluentes em automóvel 
particular.  

No Brasil, campanhas e políticas de integração modal com esses meios de transporte vêm sendo 
ensaiadas em caráter piloto ou permanente desde a última década com o propósito de ampliar 
a acessibilidade da população à cidade. Essas iniciativas também buscam romper com o caráter 
exclusivamente recreativo atribuído tradicionalmente aos veículos de micromobilidade e, 
mesmo, com o estigma social associado ao “andar a pé”.  

Em linhas gerais, essas propostas representam uma solução para remediar os malefícios legados 
pela dimensão da urbanização industrial do século XX e, em contrapartida, uma “devolução” da 
cidade à população. O principal argumento é de que a dimensão industrial foi responsável por 
engendrar cidades altamente segregadas, desiguais e espraiadas, com questões sociais, 
econômicas e ambientais que desafiam o bem-estar urbano e a própria mobilidade como um 
direito à cidade.  

Nesse contexto, planejadores, urbanistas, acadêmicos, ativistas, corporações, dentre outros 
agentes sociais dedicados a pensar os rumos da mobilidade estão se engajando em desenvolver 
soluções para mitigar o impacto negativo desses problemas. A formulação dessas soluções 
anima um campo complexo, político-cultural e interdisciplinar de conhecimento teórico e 
prático cuja identificação e captura genealógica ainda é incipiente.   

Mapeamento inicial desse campo indica a influência/reflexo do modelo de Cidade Justa 
teorizado por Susan Fainstein e do modelo de urbanismo encabeçado por Jan Gehl, um dos 
maiores urbanistas críticos contemporâneos sobre cidades desenhadas para o automóvel. Gehl 
catapultou mundo afora o modelo escandinavo de produção de cidades compactas e densas 
baseado na “escala humana”. Também é um campo que revalida as críticas de Jane Jacobs em 
Morte e Vida das Grandes Cidades sobre o impacto nefasto do urbanismo modernista na vida 
cotidiana.  

Além disto, é sem dúvidas um campo influenciado pela ideia de “cidades de sucesso” aos moldes 
do que o economista Richard Florida discorre sobre a teoria das cidades criativas, por exemplo. 
O foco na mobilidade em escala humana, em contexto de alta densidade populacional, seria 
capaz de oxigenar ideias, criatividade, talento, cultura e, mesmo, tolerância social como “ativo 
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urbano” para o desenvolvimento econômico a partir da cultura do encontro. Por fim, a 
dimensão humana do planejamento urbano também por vezes “camufla-se” à própria ideologia 
de smart mobility, subdimensão das smart cities, ao repercutir soluções flexíveis, eficientes, 
tecnológicas e seguras para o desenvolvimento de cidades mais responsivas às necessidades das 
pessoas. 

Escolheu-se a cidade de São Paulo como estudo de caso pelo fato de esse território liderar 
iniciativas de inserção de infraestruturas de mobilidade associadas ao campo teórico-ideológico 
da dimensão humana do planejamento urbano no Brasil; por ser uma cidade que foi 
espacialmente produzida e expandida a partir de seu centro principal sob a égide de um 
urbanismo vinculado à indústria automobilística; e, também, pela representatividade 
protagônica na hierarquia urbana brasileira.  

Desde 2015, sistemas de micromobilidade  tornaram-se um dos antídotos promissores e capazes 
de favorecer a permeabilidade urbana em centralidades congestionadas e densas da capital 
paulista, buscando influenciar comportamentos e preferências de deslocamentos de uma 
parcela da população em microterritórios. Respaldado por aplicativos de smartphone e sensores 
de GPS que localizam em tempo real a oferta e a localização desses veículos leves, a 
operacionalização desses sistemas por corporações e startups tem oferecido oportunidades mais 
sustentáveis de deslocamentos na cidade e, ao mesmo tempo, incitado novas interfaces 
tecnológicas entre o cidadão e seu comportamento de viagem.  

Essas oportunidades podem ganhar força e se alastrar como opção (e, mesmo, estilo de vida) entre 
os cidadãos à medida que o oferecimento pelo poder público de infraestruturas de circulação para 
esse tipo de transporte acompanha o ritmo de expansão de tais iniciativas. É exemplar o caso da 
ciclovia instalada na Avenida Brigadeiro Faria Lima em 2015, endereço icônico pela concentração de 
escritórios de alto padrão. Paralelamente, espaços, vias e infraestruturas públicos antes 
produzidos para o transporte individual e coletivo motorizado têm sido gradativamente 
reformulados em áreas para circulação de pedestres. Ações de urbanismo tático, por exemplo, 
buscam redesenhar o espaço de calçadas como forma de se ampliar a segurança viária para 
pedestres. Outras iniciativas de grande porte são o fechamento da Avenida Paulista e a 
conversão do Elevado Presidente João Goulart, via expressa elevada popularmente conhecida 
como “Minhocão”, em parques urbanos aos domingos e feriados. 

Esta investigação qualitativa faz parte de um projeto mais amplo de tese de doutorado no 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (UFRJ). Para o recorte escolhido, foram 
utilizados dados secundários através de revisão bibliográfica sobre o tema. Com esta discussão, 
pretende-se iluminar o mindset que rege a formulação de soluções de mobilidade não 
motorizada atualmente e o modo como dinamizam o espaço e a sociedade em escala 
intraurbana. Como resultados preliminares, a pesquisa endossa as possibilidades de mitigação 
de problemas urbanos de mobilidade, mas também ilumina questões sobre o agravamento da 
segregação urbana. Pelo fato de a inserção dessas práticas ainda ser territorialmente limitada 
às centralidades clássicas (como o Centro e o quadrante sudoeste da capital), levanta-se a 
hipótese deste paradigma repaginar os mecanismos de exclusão e distinção social na cidade em 
direção contrária aos pressupostos teóricos-ideológicos de promoção irrestrita de cidades para 
pessoas. 
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CAMINHABILIDADE SEGUNDO O ÍNDICE DO ITDP E PERCEPÇÃO GERAL DOS USUÁRIOS 
NA ÁREA CENTRAL DE PETRÓPOLIS, RJ. 
 

Este estudo é fruto de uma pesquisa realizada na Universidade Católica de Petrópolis, pelo 
Grupo de Pesquisa “Conforto, Patrimônio, Habitação e Paisagem” a partir de 2016. A linha 
“Planejamento, Estudos Urbanos e Cidades Contemporâneas”, coordenada pela Prof. Alline 
Margarette da Mota Serpa, contou com vários pesquisadores1 na busca por compreender os 
aspectos de mobilidade da cidade de Petrópolis, RJ. 

Os debates sobre mobilidade urbana nas cidades médias e grandes vem discutindo a hegemonia 
do transporte rodoviarista adotado especialmente a partir dos anos 1950-60, impulsionado pela 
indústria e serviços que influenciaram fortemente a migração campo-cidade, responsáveis por 
cerca de 90% da população brasileira vivendo dentro dos perímetros urbanos formais. Isso 
significa que os principais desafios de coexistência e conflitos sociais estão aí contidos e a 
temática em questão é central para a democratização do acesso a equipamentos sociais, 
serviços, oportunidades de emprego e renda, etc. 

O processo de motorização no Brasil levou a uma crescente disputa pelos espaços públicos onde 
o movimento acelerado passou a ter status valorizado em relação aos modos de locomoção 
vigentes, considerando a expansão urbana e a necessidade de otimizar os processos de 
deslocamento, em especial para os moradores de áreas periféricas e distantes.  

Petrópolis [RJ], objeto de estudo do presente trabalho escolhido como caso-referência e cidade 
sede deste grupo de pesquisa, é uma cidade de porte médio [com cerca de 305 mil habitantes 
segundo IBGE, 2018] e concentra características ambientais amenas face às grandes metrópoles, 
com bons índices de qualidade de vida pela vegetação urbana e proximidade de serviços e 
utilidades para certa parcela da população residente, baixo índice de violência, entre outros. Sua 
proximidade com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro [e desde 2019 reintegrada a ela] e 
certo grau de atratividade pode ser responsável por contínua elevação demográfica e expansão 
de frota motorizada interna, gerando pressão sobre as vias de circulação. Com tecido urbano 
fragmentado, ocupações em fundos de vale e relevo acidentado, a cidade traz condições muito 
distintas de utilização do caminhar como forma de deslocamento urbano. 

Reconhecendo as tendências de crescimento urbano e o foco de investimento da 
municipalidade, esta pesquisa buscou avaliar, a partir do índice de caminhabilidade do Instituto 
de Políticas de Transporte e Desenvolvimento [ITDP] e de uma pesquisa quali-quantitativa 
[survey], a forma como a Região Central da cidade responde pelas condições de deslocamento 
a pé e o modo como o caminhante comum vê as diferentes questões associadas a esse modo 
de locomoção, contribuindo nas discussões sobre mobilidade, infraestrutura e hábitos de 
locomoção. 

A área de estudo escolhida se destaca por seus famosos pontos turísticos e paisagens 
características, nesta pesquisa subdividida em 4 subáreas. A divisão das subáreas se deu pelas 
diferentes particularidades, tanto físicas quanto econômicas e sociais. Trata-se de uma das mais 

 

1 A pesquisa tem contado com vários alunos voluntários e bolsistas, destacando a contribuição em 2018-2020 de 
Dálete de Oliveira, Érica Silva de Paiva, Larissa Duarte Amorim, Maria Eduarda Cavati Medeiros e Vitória de Jesus 
Homem Lopes. 
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importantes regiões da cidade com feições de valorização, dispersão, áreas produtivas e ligadas 
à indústria da moda e comércio tradicional de rua das cidades menores. 

O índice de caminhabilidade do ITDP [2016] foi aplicado para a avaliação dos logradouros 
públicos da área através de um formulário para cada via e pesquisas de campo para coleta de 
dados, buscando utilizar suas seis categorias originais: Calçada, Ambiente, Mobilidade, 
Segurança Pública, Atração e Segurança Viária. No entanto, o grupo de pesquisa propôs a 
inclusão de outras duas [Declividade e Permeabilidade] para analisar as condições de relevo e 
de drenagem de águas pluviais, dadas as características da cidade, conforme pode ser visto na 
figura abaixo. As 25 perguntas contidas nessas categorias buscaram classificar de 0 a 3 [nota 
mínima e máxima] as condições existentes. A Figura 1 demonstra o esquema de categorias 
originais e adicionadas. 

 
Figura 1: Índice de Caminhabilidade ITDP com itens adicionados.  

Fonte: Manual ITDP, 2016, editado pelas autoras em 2019. 

 
 

Para a pesquisa de percepção junto aos caminhantes [survey], buscou-se relacionar a 
qualificação do respondente conforme seus hábitos, suas necessidades de circulação a pé na 
cidade, suas leituras sobre segurança e adequação do espaço público, etc. A pesquisa 
compreendeu que 4 perspectivas reúnem as possibilidades iniciais de análise: a etária, de 
gênero, socioeconômica e étnica-racial. Esses grupos, além de fragmentados por faixas distintas, 
foram confrontados entre si e também através de percepções de segurança e medo, atividades 
e hábitos associados ao caminhar, dificuldades, bairro de origem, etc. 

Ao fim, a pesquisa apresentou um relatório que, além de contar com as bases teóricas e autores 
de suporte aos temas desenvolvidos, trouxe os resultados de análise, discutindo os dados 
apurados. De forma geral, percebeu-se que a região estudada – tida como uma área nobre e 
bem infraestruturada se comparada ao restante do município – possui média de 1,6 (de 3,0), 
com maiores desafios nas avaliações dentro do grupo Calçadas, Permeabilidade, Atração e 
Segurança Viária [classificações iguais ou abaixo de 1,2 de 3,0]. A categoria Segurança Pública 
não foi abordada nessa pesquisa por indisponibilidade de dados. O melhor índice foi 
Declividade, pontuando 2,8 de 3,0 [a área estudada parece ser a mais plana da cidade]. A Figura 
2 demonstra as médias por categoria.  
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Figura 2: Tabulação das médias por categoria do índice ITDP adaptado. 

Fonte: Elaborado pelas  autoras, 2019. 
 

As discussões até este momento da pesquisa apontam para indagações sobre atividades [como, 
por exemplo, associadas ao lazer] pouco acessadas a pé nas pesquisas junto aos respondentes, 
bem como a forte centralização de serviços, instituições e comércios frente ao restante do 
município [ampliando a necessidade de transporte motorizado para grande parte da 
população], e ainda formas de controle do espaço público e condições climáticas que favorecem 
menos a caminhar para as atividades diárias. Observou-se também que as experiências entre 
homens e mulheres são distintas pelas atividades exercidas e pela sensação de segurança em 
ocasiões variadas. Finalmente, num esforço de associar as metodologias, buscou-se ensaiar o 
grau de sensibilidade das avaliações do índice do ITDP aos perfis sociais estudados, cujo 
aprofundamento se dará em futuras pesquisas. 
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O PAPEL DA INTEGRAÇÃO BICICLETA-TREM NA ACESSIBILIDADE: UM ESTUDO NO 
ENTORNO DA ESTAÇÃO DE TREM GRAMACHO, DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO 

 

No contexto atual das cidades, as diferenças em termos de restrições sociais, econômicas e 
espaciais, geram níveis desiguais de acesso às oportunidades de emprego e educação (PEREIRA, 
2017). A escolha do tema e a motivação para o desenvolvimento da pesquisa que deu origem a 
esse artigo parte da vivência de uma das autoras em sua experiência diária de deslocamento. A 
pesquisa foi realizada durante três meses, no período de horário comercial. Durante esses 
meses, além da observação da dinâmica de deslocamento, foram entrevistadas pessoas que 
realizam seus deslocamentos por bicicleta no entorno da Estação, tendo a mesma como destino 
ou não. Mais especificamente, trata-se de homens e mulheres que utilizam a bicicleta como um 
meio de transporte para chegarem, sobretudo, a seus trabalhos e que deixam suas bicicletas 
estacionadas nas proximidades da estação de trem localizada no bairro Gramacho. 

Nesse contexto, a bicicleta aparece como mecanismo fundamental para superar as dificuldades 
de deslocamento geradas, por um lado, pelas condições socioeconômicas desses indivíduos e, 
por outro, pela ausência de serviços e de infraestruturas de transporte. Ao mesmo tempo, a 
bicicleta desempenha um papel neste contexto territorial como alternativa para enfrentar o 
trânsito caótico, diminuição do custo das passagens e também como opção de autonomia e 
rapidez para se chegar aos destinos. (ANDRADE; RODRIGUES; MARINO, 2016). 

Mais especificamente, o procedimento metodológico consistiu na coleta de dados por meio de 
questionário estruturado e administrado a usuários de bicicletas que estacionam suas bicicletas 
no entorno da Estação de Trem do Gramacho. Trata-se de sujeitos que saem de suas casas 
pedalando em direção à estação, que recebe diariamente 14.700 passageiros (SUPERVIA, 2019). 
Além das entrevistas realizadas, o material empírico deste trabalho foi completado com imagens 
fotográficas do percurso e do entorno da Estação e com as observações realizadas durante os 
três meses, com anotações sobre a infraestrutura disponível e a movimentação na área 
territorial definida para o estudo. A condução dessas etapas da pesquisa se mostrou 
fundamental para compreender os percursos percorridos pelos moradores, permitindo mapear 
a dinâmica de deslocamento da população e entender o papel da integração de bicicleta - 
transporte de alta capacidade para o acesso às oportunidades urbanas. 

Constatou-se a presença de pessoas que se deslocam dentro deste contexto de bairro, 
pedalando para diversos locais da cidade do Rio de Janeiro ou fazendo a integração entre 
modais. Todas as mulheres abordadas se colocaram predispostas a responder o questionário, 
enquanto os homens demonstração mais resistência, alegando pressa e falta de tempo. Mesmo 
assim, o levantamento mostra que existe uma maioria masculina que pedala todos os dias, foram 
32 homens e 09 mulheres, totalizando 41 entrevistados. Essa proporção mostra-se coerente com 
pesquisas sobre o perfil de ciclistas no Brasil. 

Vale destacar, como resultado, que entre os entrevistados que estacionavam suas bicicletas no 
entorno da estação, parte deles não realizavam a integração com o trem, embora a maior parte 
(28 pessoas) fazem integração com outros modais. Do total dos entrevistados, 46% utilizam a 
bicicleta como parte do trajeto para chegar ao trabalho, seja realizando a integração bicicleta-
trem ou bicicleta-ônibus. Outros 32% usam a bicicleta como único meio de locomoção diária. As 
pessoas que diariamente precisam fazer uso de três modais correspondem a 22% do total, sendo 
9 pessoas que usam: Bicicleta-trem-metrô; bicicleta-trem-ônibus e bicicleta-trem-van. 
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Prevalecem também as pessoas que utilizam a bicicleta por motivo econômico, seguido pelo 
motivo rapidez e saúde. Nota-se, porém, que as pessoas que respondiam economia e rapidez, 
também falaram da saúde e da disposição para as atividades diárias que a bicicleta 
proporcionava.  

Importante salientar que, nenhum dos informantes utiliza itens de segurança, como capacetes, 
luvas, óculos ou qualquer equipamento de proteção para as suas viagens semanais. As bicicletas 
ficam acorrentadas junto às grades, postes ou paraciclos particulares, e em locais onde tem um 
fluxo grande pessoas circulando. Quando as bicicletas ficam acorrentadas a grade da estação, 
local mais isolado por ficar abaixo de uma passarela, ficam aos olhares de feirantes e 
barraqueiros que diariamente fazem pontos de vendas com suas barracas na localidade. Estas 
barracas foram instaladas por eles, sem padronização e ficam em tempo integral montadas.  

As bicicletas que ficam nesta localização, geralmente são colocadas correntes grossas de aço, 
conforme um informante que pedala a mais de 20 anos, quanto mais grossa a corrente, mais 
tempo a pessoa pedalava naquela região e mais tempo a bicicleta ficava exposta na rua. E ele 
me aconselhou a trocar a minha corrente fina coberta por uma película de borracha preta, por 
uma corrente grossa de aço aparente, segundo ele, isso evitaria furtos. 

Com relação à violência enquanto pedalam, os informantes falaram que sofreram xingamentos 
e assaltos nos seus trajetos. De nove mulheres entrevistadas, três sofreram xingamentos, 
incluindo a pesquisadora. E de 32 homens, três sofreram xingamentos e dois foram assaltados 
no percurso. 

Os resultados que verificamos é que quanto maior o destino diário se distância dos bairros onde 
moram os entrevistados, há maior integração de modais. Levanta-se a questão do alto custo 
desse distanciamento e como a bicicleta tem importante papel nesta integração com o Trem, 
baixando o custo e diminuindo tempo do percurso. Constata-se através dos homens e mulheres 
que responderam ao questionário a dificuldade de acesso da Baixada Fluminense às áreas de 
maior renda e zona sul da cidade por outros modais, fato que, contribui para a (i)mobilidade que 
aponta para uma tendência de isolamento no território (LAGO, 2011). 
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O COMPORTAMENTO DE VIAGEM (TRAVEL BEHAVIOR) NA MOBILIDADE ATIVA POR 
BICICLETAS 

 

No bojo da discussão sobre mobilidade urbana, estrutura-se um grande campo do 
conhecimento: o do comportamento de viagem. É ele que permite que se conheçam as 
motivações e particularidades dos viajantes, especialmente no ambiente urbano, a fim de 
aprofundar o conhecimento sobre os deslocamentos humanos e, também, fomentar 
modalidades distintas de transporte.  

E dentro desse universo, a motivação e o comportamento de viagem dos ciclistas adquire 
especial atenção. A análise do comportamento de viagem (travel behavior), também traduzido 
como hábitos de locomoção por alguns autores, se tornou, nos últimos anos, um importante 
campo de estudo dentro da mobilidade urbana, sobretudo para a mobilidade ativa. Os dados 
pesquisados sobre como e por que as pessoas se locomovem permitem uma leitura mais 
acurada e aprofundada sobre as escolhas pessoais e coletivas e, também, sobre o peso da 
infraestrutura, tempo, custo, clima, conforto do trajeto e desenho urbano para que essas 
escolhas sejam feitas.  

A pesquisa dos comportamentos de viagens objetiva entender como as decisões de viagem, tais 
como que modal usar para chegar ao trabalho, quem está usando o carro na família, qual rota 
tomar, etc. Essas decisões de viagem têm sido estudadas por mais de quatro décadas agora.  
(ZHANG; ACKER, 2017, p. 168) 

Embora estudados por mais de quatro décadas no âmbito internacional (ZHANG; ACKER, 2017),  
os estudos do comportamento de viagem ainda são bastante escassos no Brasil, de forma que 
muitas das informações sobre escolha modal e a influência do desenho urbano e da 
infraestrutura nas preferências da composição da mobilidade só existem para as maiores 
cidades brasileiras, e, ainda assim, disponíveis em poucas fontes. Outro problema é que esses 
dados são majoritariamente voltados para veículos motorizados, parcamente interpretados 
dentro e fora da academia. Quando levada em consideração a mobilidade ativa, sobretudo dos 
ciclistas, o quadro da escassez de dados e fontes se agrava ainda mais. 

Dessa forma, esse trabalho se propõe analisar quais são os parâmetros que permitem saber 
como os indivíduos se comportam no domínio dos deslocamentos cotidianos por bicicleta. Isso 
ganha relevância por permitir entender quais são os fatores que determinam a forma e as 
escolhas que os ciclistas fazem para se locomover no ambiente urbano, além de considerar a 
participação deste modo de transporte frente à outros modos de deslocamento. Leva-se em 
consideração, ainda, as informações domésticas dos indivíduos (renda, modos de transporte 
disponíveis, localização da habitação e do trabalho) e a motivação das viagens.  

Este trabalho aponta que o comportamento de viagem é um campo de estudo que considera 
diversos aspectos da vida econômica e social dos indivíduos em relação à mobilidade deles. Para 
Eva Heinen et al. (2010), uma das principais pesquisadoras do comportamento de viagem e 
autora de trabalhos que revisam a bibliografia sobre o tema com foco no modo cicloviário, há 
três questões centrais no comportamento de viagem: custo, tempo e esforço, derivados da 
‘teoria da utilidade’, que assume que cada indivíduo atua para maximizar sua utilidade. Quando 
implicada a escolha do modal, a ‘teoria da utilidade’ assume que o aumento do tempo, custo ou 
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esforço em uma opção de deslocamento resultará na diminuição da probabilidade que essa 
opção tem de ser escolhida.  (HEINEN et al., 2010, p. 74). 

É apontado ainda que, além dos aspectos objetivos oriundos da teoria da utilidade, apontada 
pela autora, implica que os sujeitos urbanos sejam utilitaristas em relação ao modo de 
transporte a ser adotado. Pode-se considerar esse utilitarismo efetivo, a partir da discussão 
abaixo, baseando-se no apontamento de diversos autores sobre o que faz com que as pessoas 
se comportem do jeito que o fazem. Porém, outros aspectos subjetivos acabam ganhando 
relevância para além dos critérios meramente objetivos, implicando na equação da escolha 
modal dos indivíduos.  

Isto posto, elencar quais são as características comportamentais do sujeito que o faze optar pelo 
modo cicloviário é importante para elucidar de maneira ampla, completa e abrangente as 
premissas que permitem a adoção deste modo ativo e seu uso cotidiano.   

Nesse sentido, faz-se importante revisar também, de forma sucinta, algumas das pesquisas 
sobre mobilidade por bicicleta mais relevantes e citadas no universo acadêmico a partir das 
quais se baseiam grande parte do que se sabe sobre comportamento de viagem dentro e fora 
do Brasil. Essas pesquisas são majoritariamente europeias e norte-americanas, fato que induz 
que algumas interpretações sejam passíveis de leituras à luz dos comportamentos típicos e 
singulares dos brasileiros. Essa lacuna foi preenchida, em partes, pelas duas Pesquisas Nacionais 
do Perfil do Ciclista Brasileiro (2015 e 2017), apresentadas e analisadas também neste trabalho.  

Conclui-se, portanto, a grande importância do estudo do comportamento de viagem para a 
compreensão mais ampla do uso que o modo de transporte bicicleta tem nas cidades brasileiras. 
Além disso, é feita uma revisão de grandes estudos sobre o uso da bicicleta, dentro e fora do 
Brasil, a fim de entender quais os aspectos relevantes do comportamento de viagem que os 
ciclistas têm. Outro ponto importante, apontado nesse artigo, são os parâmetros, objetivos e 
subjetivos, que influem nas escolhas deste modo ativo e também na caracterização e 
persistência do seu uso, intermodalidade e abandono de outros modais. Por fim, este trabalho 
lança luz à esse importante campo teórico de análise das viagens, que ganham especial atenção 
quando considerada a escassez de estudos sobre comportamento de viagem em mobilidade 
ativa no Brasil.  
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