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Resumo 

Embora normalmente associada a meios de transporte, a mobilidade é uma característica 

fundamental da vida do ser humano e pode ser expressa de diversas maneiras. A circulação 

humana pelos espaços é uma das possibilidades de mobilidade, que mudou desde o advento do 

automóvel. Enquanto as cidades criaram espaços para os carros, a indústria automotiva, que 

enfrentava uma péssima reputação no início dos anos 20, tanto introduziu a ideia do pedestre 

imprudente quanto naturalizou os acidentes de trânsito. O uso da bicicleta não escapa desta 

lógica, que responsabiliza os mais vulneráveis. Diante deste cenário, o objetivo geral deste 

estudo é investigar a relação dos usuários de bicicleta com os aspectos ambientais e normativos 

do trânsito urbano. O presente trabalho possui caráter exploratório e aplicou diferentes técnicas 

de produção de dados devido à complexidade do objeto, em duas etapas: 1) mapeamento 

comportamental centrado no lugar; 2) o mapeamento comportamental centrado na pessoa e a 

entrevista com base em vídeos. Os dados revelaram algumas das formas de relação: uso 

obrigatório ou opcional do capacete, discursos sobre o código de trânsito, linguagem corporal 

durante o ciclismo e os comportamentos que não seguiram os padrões. Os resultados 

demonstraram que os ambientes do trânsito fazem com que os ciclistas adotem movimentos 

que, por vezes, vão de encontro ao Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Palavras-chave: mobilidade; bicicleta; psicologia ecológica; behavior settings; mapeamento 

comportamental  
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Abstract 

Although usually associated with means of transport, mobility is a fundamental characteristic 

of human life and may be expressed in many ways. Human movement through spaces is one of 

the possible ways of mobility, which changed since the advent of the automobile. While cities 

made room for cars, the automobile industry, facing a bad reputation in the early 1920s, both 

introduced the idea of reckless pedestrian and naturalized traffic accidents. The use of bicycle 

does not escape such logic, which blames the most vulnerable individuals. Given this scenario, 

the general objective of this study is to investigate the relationship between bicycle users and 

the environmental and normative aspects of urban traffic. The present work has an exploratory 

character and applied different techniques of data production due to the complexity of the 

object, in two stages: 1) place-centered behavioral mapping; 2) person-centered behavioral 

mapping and interview based on video recordings. The data revealed some forms of 

relationship: compulsory or optional use of helmet, discourses about the traffic code, body 

language during cycling and behaviors that do not follow the standards. The results 

demonstrated that the traffic environments make cyclists adopt movements that sometimes 

oppose the Brazilian Traffic Code. 

 
Keywords: mobility; bicycle; ecological psychology; behavior settings; behavioral mapping
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Introdução 

 

A mobilidade é uma característica fundamental da vida do ser humano e se expressa de 

diversas maneiras. Normalmente a ideia de mobilidade está atrelada só à noção de transporte, 

mas ela não se resume a isso (Cresswell, 2006). A circulação humana pelos espaços é apenas 

uma das formas de manifestação da mobilidade. 

Do mesmo modo que espaço e lugar, conceitos trabalhados na Psicologia Ambiental 

(PA), se diferenciam pelos sentidos e vinculação atrelados a um determinado ambiente, a 

mobilidade se distingue do simples movimento das coisas por ocorrer e produzir seus espaços 

e tempos (Cresswell, 2006; Giuliani, 2004; Speller, 2005). É nesse sentido que ocorre uma 

mudança de perspectiva em relação à asserção reducionista, que tem influência sobre boa parte 

dos estudos sobre mobilidade, de que apenas o ambiente influencia os modos como vamos no 

movimentar. Se considerarmos a definição de mobilidade exposta anteriormente, então será 

possível afirmar que também as formas de se deslocar produzem o espaço e o tempo; modelam 

e dão forma aos ambientes. Basta observar as mudanças que ocorreram nas cidades com a 

emergência dos automóveis. 

A rua, um dos símbolos da urbanização, é o espaço público, arriscaria dizer, mais 

vivenciado pelos citadinos. Antes da invenção do automóvel, esse ambiente não tinha uso 

definido, ou melhor, havia diversidade de suas funções. Estes usos, aos poucos, foram sendo 

segregados e terminaram por dar lugar à homogeneidade. As calçadas ficaram sob domínio da 

circulação de pedestres e as pistas sob a supremacia dos carros (Norton, 2008). 

Esse modo de mobilidade, o automóvel, foi além das mudanças dos usos das ruas, ele 

influenciou as formas de planejar e construir as cidades (Jacobs, 1961/2009). No entanto, não 

podemos pensar que ele foi a causa isolada de tais mudanças. Novas concepções urbanísticas 
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surgiram paralelamente ao advento do carro particular e com elas os espaços urbanos ganharam 

funções exclusivas, a saber: moradia, trabalho, lazer. Além de influenciar na modificação da 

dinâmica urbana como um todo, a indústria automotiva promoveu a divisão da responsabilidade 

nos acidentes, fato necessário à aceitação desse modo de mobilidade como sinônimo de 

desenvolvimento, conforto e liberdade (Norton, 2008). 

A naturalização e a culpabilização das vítimas de trânsito são ainda uma barreira a ser 

vencida para a promoção de um modo de mobilidade que humaniza as relações de circulação e 

promove a produção de espaços mais seguros e agradáveis. O atual cenário urbano apenas 

promove a disputa por espaço no trânsito pondo em risco os atores mais frágeis e isso se agrava 

quando se tem um conjunto de ambientes e leis de trânsito voltados para os carros.  

A solução de transporte por meio dos carros exibe seu fracasso cotidianamente, como 

evidenciarei mais adiante. Nessa perspectiva, a bicicleta merece atenção especial como modo 

de mobilidade, por não se tratar apenas de uma opção a mais entre os meios de transporte. Ela 

é símbolo dos discursos de movimentos ambientalistas voltados para mobilidade e, ao mesmo 

tempo, é prática de uma forma de se movimentar pelos espaços urbanos que faz contraponto 

com o uso do carro (Furness, 2007; Horton, 2006, 2009). 

Nesse sentido, a investigação da relação que os ciclistas estabelecem com os ambientes 

urbanos e suas normas de uso se faz necessária para compreender de que modo esses fatores 

impactam o cotidiano desses usuários. Além disso, entender esse fenômeno pode subsidiar 

futuras discussões no âmbito das leis de trânsito e dos espaços das cidades. A lente teórica que 

guiará a leitura dessa relação pessoa-ambiente será mais específicamente a teoria dos Behavior 

Settings, que se insere na abordagem ecológica da Psicologia Ambiental. 

Vale ressaltar que o objeto de estudo deste trabalho está ligado à minha trajetória 

pessoal. Antes de vir para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me envolvi na 

construção de um projeto colaborativo em Salvador, minha cidade natal, chamado Escola Bike 
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Anjo (EBA). Essa inciativa tinha como objetivo ensinar pessoas a andar de bicicleta. No espaço 

da EBA, para além das aulas práticas, eventualmente são apresentadas instruções básicas 

pautadas no Código de Trânsito Brasileiro e na experiência dos ciclistas envolvidos, de como 

andar no trânsito urbano. A participação nesse projeto me possibilitou conhecer pessoas que, 

assim como eu, pensam a bicicleta como uma das formas de transformar as cidades e seus 

espaços urbanos em lugares mais humanizados. Feitas as devidas considerações, no parágrafo 

seguinte, exponho a estrutura da dissertação. 

No primeiro capítulo deste trabalho discuto o conceito de mobilidade que me guia e 

seus desdobramento para a compreensão deste fenômeno, além de tratar das mazelas produzidas 

por uma política de mobilidade pautada no automóvel e da alternativa que a bicicleta pode 

representar frente ao caos urbano. No segundo capítulo me detenho a uma breve explanação 

dos percursos da Psicologia Ambiental no intuito de contextualizar a abordagem ecológica desta 

área. Posteriormente, apresento os princípios subjacentes a essa perspectiva e retrato a teoria 

dos behavior settings. No capítulo da proposta do estudo, delimito o problema de pesquisa bem 

como seu objetivo. Em seguida, no capítulo de método, apresentado o “como” do caminho 

percorrido e as “ferramentas” selecionadas para cumprir o objetivo deste trabalho. Por fim, os 

resultados e as discussões deste trabalho são apresentadas nos capítulos seguintes bem como as 

suas conclusões. 

  



14 

 

Capítulo 1: A mobilidade humana 

 

O desenvolvimento teórico de áreas como Geografia, Psicologia Ambiental, Arquitetura 

e Urbanismo quando versam sobre conceitos como espaço e seu ordenamento, lugar, 

movimento e mobilidade, tem como base duas metafísicas que influenciam o modo de perceber 

determinados fenômenos e, consequentemente, o próprio desenvolvimento teórico. Essas 

metafísicas podem ser entendidas como dois extremos de um continuum. De um lado temos a 

metafísica sedentária, e do outro, a metafísica nômade (Cresswell, 2006; Sheller & Urry, 2006). 

Na primeira, a noção de enraizamento é central, isto é, a moral e lógica da fixação dá o 

tom para leitura das relações humanas com seus ambientes. Não é por acaso que algumas teorias 

valorizam o sentimento de pertença que é expresso pelas pessoas ao falarem sobre os lugares 

que fizeram parte de suas vivências. Essas formas de relação com o ambiente são, por vezes, 

naturalizadas, como se fizessem parte de uma espécie de essência, sem a qual não haveria 

possibilidade de desenvolvimento humano. Mesmo culturas nômades são lidas a partir desta 

metafísica. Se não há, neste tipo de sociedade, a fixação em um território específico, há pelo 

menos o senso de lugar, diriam os teóricos do modelo sedentário (Cresswell, 2006; Sheller & 

Urry, 2006). 

Se na metafisica sedentária o lugar é central, a mobilidade é seu oposto. Compreendida 

dentro desta lógica, a mobilidade pode ser considerada uma patologia. No urbanismo, as teorias 

que têm por base esta metafísica avaliam as áreas com intensa movimentação como propícias 

à degradação. Este é o caso das grandes avenidas e moradias que não oferecem condições para 

a fixação ou o apego de pessoas (ver Jacobs, 1961/2009). Essa literatura recomenda no 

momento do planejamento urbano, a construção de espaços que fomentem o enraizamento dos 

moradores. Deste modo, o cuidado com o ambiente será maior devido ao envolvimento local. 
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O viés sedentário também se faz presente na grande maioria dos estudos direcionados à 

avaliação da qualidade dos serviços de transporte. Nestas pesquisas, modos de mobilidade como 

carro, ônibus, metrô, trem, bicicleta, caminhada etc. são considerados apenas um meio para 

conectar pessoas a lugares/oportunidades (Sheller & Urry, 2006). Evidencia-se, portanto, uma 

clara separação entre o tempo de atividade e o tempo de viagem que, sendo considerado 

improdutivo economicamente, é também considerado perdido; desperdiçado. Nesse sentido, a 

melhoria da infraestrutura de transporte deve prezar pela diminuição do tempo usado para 

percorrer o mesmo espaço. 

No outro lado do contínuo, a metafísica nômade parte da lógica e moral da mobilidade 

para compreender os fenômenos humanos. Isso significa que mudança e fluxo não são noções 

entendidas como anomalias sociais com potencial destrutivo das localidades sedentárias 

(Cresswell, 2006; Sheller & Urry, 2006). Ao contrário disso, esses conceitos são vistos como 

inter-relacionados às estruturas estáticas e cruciais ao desenvolvimento humano. A adoção 

desta metafísica, assim, implica não só interpretar a realidade de um modo diferente, como a 

própria escolha do objeto de uma pesquisa. 

No caso do estudo dos modos de mobilidades urbanos, a partir de uma perspectiva 

nômade, a experiência da viagem em si se torna relevante. Isso por que, nesta lógica, a ideia de 

tempo de viagem e tempo de atividade são integrados e significativos em suas particularidades. 

Em realidade, o próprio modo se torna expressivo (se à pé, de carro, de transporte público), o 

local (se partindo da periferia ou do centro e com que destino), a pessoa (gênero, cor, status 

social e econômico, idade, etc.) o tempo (se pela manhã ou à noite; em que momento histórico) 

e os mais variados aspectos que envolve o movimentar das pessoas e coisas pelo mundo. A 

metafísica nômade, em suma, visa explicar fenômenos humanos levando em consideração as 

mobilidades destes. 
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É nesse sentido que o Novo Paradigma da Mobilidade emerge e traz o entendimento de 

que é preciso ter consciência dos discursos e práticas que permeiam a mobilidade e de como 

ela influi na constituição do ser humano. 

 

Não se trata de privilegiar a ‘subjetividade móvel’, mas sim de acompanhar o poder 

de discursos e práticas de mobilidade na criação tanto de movimento quanto de estase. 

Um novo paradigma de mobilidade delineia o contexto no qual tanto os sentidos 

‘sedentários’ quanto ‘nômades’ do mundo social operam, e tal paradigma questiona 

como esse contexto é, ele próprio, mobilizado, ou desempenhado, através de práticas 

sociotécnicas contínuas, de mundos materiais intermitentemente móveis (Sheller & 

Urry, 2006, p. 211). 

 

Nota-se, portanto, que a questão principal do debate não é discutir qual das metafísicas 

está correta, mas antes, compreender que elas subsidiam teorias que ora partem e valoram a 

noção de lugar, ora partem e valoram a ideia de mobilidade. Isto permite uma compreensão 

crítica destas teorias e nos resguarda de possíveis naturalizações que podem desencadear 

prescrições de fórmulas mágicas para enfrentar os problemas urbanos (Sheller & Urry, 2006). 

É a partir dessa leitura, do desvelar destas metafísicas, que será destacada a seguir a noção de 

produção de mobilidade, de tempo e de espaço, bem como a parcialidade do poder no controle 

de determinados modos de mobilidade e, por fim, a produção espacial urbana. 

 

1.1. A produção de mobilidade, o tempo e o espaço 

 

A forma como construímos os espaços “conta história”. Ela nos diz quem vive ali e 

como vive, como é o cotidiano das pessoas e nos permite inferir se uma sociedade é mais ou 

menos desigual que outra. Para Hall (1966/1977), é fundamental não tratar o ser humano como 

algo distinto de suas construções, afinal, suas funções e aparências respondem a determinadas 

necessidades. As moradias, por exemplo, não são iguais em todas as sociedades. Este tipo de 

estrutura possui diversos significados que variam de acordo com a socioespacialidade de uma 
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determinada época: seu tamanho pode indicar prestígio; suas formas e divisões internas, o tipo 

de elo entre os ocupantes, etc. (Ittelson, Proshansky, Rivlin, & Winkel, 1974). 

As produções espaciais também influem na dimensão temporal (Pinheiro, 2007). 

Quando se constrói um ambiente urbano, por exemplo, não há apenas modificação espacial, há, 

em paralelo, a modificação do modo como as pessoas irão perceber o tempo, além de estarem 

implícitas formas de se conceber o tempo. Em suma, além das externalizações materiais 

humanas conterem, como parte de suas concepções, a dimensão temporal, suas disposições 

espaciais acarretam experiências do tempo diferenciadas. 

Na abordagem ambiental da psicologia, que será explanada no próximo capítulo, o 

tempo pode ser tratado como um elemento que faz parte do mundo físico ou do universo 

subjetivo, sendo um ligado ao outro (Pinheiro, 2012). No primeiro caso, temos um conjunto de 

características que alteram as vivências ambientais, a saber: a duração de uma experiência num 

determinado local, o ritmo dos acontecimentos ou das possibilidades de mobilidade humanas, 

a sequência em que se desdobram nossas experiências, a constância delas, e a familiaridade 

que desenvolvemos com certos ambientes. Todos esses elementos nos afetam de tal modo que 

uma pessoa pode desenvolver percepções ambientais distintas de um “mesmo” lugar (Sommer, 

1979). 

Nossa sociedade, ao passo em que divide e padroniza as formas e funções do espaço, 

institui o tempo cronometrado, também dividido e padronizado, que diz respeito não mais 

apenas à dimensão da experiência direta, mas à dimensão do abstrato (Cresswell, 2006). O 

tempo do relógio, matematizado, é quase que infinitamente divisível e institui um marco de 

ordenamento e controle na vida das pessoas (Pinheiro, 2007). 

As culturas humanas possuem formas singulares de estabelecer sua temporalidade. Essa 

forma de tempo, também conhecida como tempo sociocultural, se baseia no padrão das 

vivências grupais e individuais para introduzir seus marcos e divisões. Estes podem ser relativos 
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às épocas de colheita ou semeadura, períodos de festejos sacros ou profanos, etc. (Sommer, 

1979). O período de festas como o carnaval ou São João, são exemplos de marcos e divisões 

no tempo introduzidos pela cultura. 

O tempo sociocultural possui algumas características. A primeira delas é a falta de 

uniformidade em relação a sua fluidez, ou seja, grandes mudanças podem ocorrer em uma 

determinada sociedade no período de um ano, ao passo que em outra seria necessário mais 

tempo para se verificar alterações. Outro aspecto diz respeito à irregularidade do aparecimento 

de eventos que demarcam o tempo: algumas épocas são de ebulição social, outras são mais 

“paradas”. A terceira característica é que o tempo sociocultural não é infinitamente divisível. 

Isso significa que não podemos, por exemplo, marcar um encontro com uma pessoa que dure 

apenas alguns segundos. Por último, temos que os ritmos da vida de um determinado grupo e 

de suas condições sociais, assentam as bases do tempo de uma dada cultura que “não pode ser 

substituído pelo tempo puramente quantitativo sem ser desvitalizado, tornando quase 

impossível a orientação no tempo” (Sommer, 1979, p. 92). 

É importante estar atento ao caráter que a mobilidade possui na produção de espaço e 

de tempo. Algumas tradições de estudos que se debruçam sobre esse fenômeno reduzem a 

mobilidade a algo decorrente dos arranjos espaciais, isto é, algo de natureza secundária. No 

entanto, é possível considerar também o processo de criação espacial e temporal como 

decorrentes dos modos de mobilidades (Cresswell & Merriman, 2011). Isto significa que há um 

movimento de mão-dupla: ao passo que um modo de mobilidade se sobrepõe aos outros, se 

materializam as produções espaço-temporais necessárias à sua prática, por outro lado, os 

ambientes decorrentes deste processo irão constranger os outros modos, fazendo com que 

determinada dinâmica prevaleça. 

Se pensarmos na configuração atual das grandes cidades fica mais claro perceber como 

o incentivo à locomoção por automóveis particulares mudou completamente os traçados dos 
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espaços e tempos urbanos (Jacobs, 1961/2009). A consequência direta foi o constrangimento 

de outros modos de mobilidade como a caminhada ou o uso da bicicleta. Nesse sentido, a 

mobilidade é um fator crucial do processo de produção de espaço e tempo. Ela abrange todas 

as formas de movimentação humana (dança, artes marciais, transportes, etc.) portanto, como 

tal, o modo como nos locomovemos expressa não apenas a ideia de movimento, mas os fatores 

culturais e de sentidos que envolvem esse deslocamento num determinado espaço-tempo 

(Cresswell, 2006). 

Podemos pensar a mobilidade como uma forma de arquitetura móvel: ao mesmo tempo 

em que é produto de um contexto, produz e conforma o ser humano, por levar consigo noções 

culturais de espaço-tempo. Esse processo é de fundamental interesse no momento em que se 

almeja compreender as condutas humanas visto que, quando se alteram as características 

tempo-espaciais, se modificam também as experiências do ser humano (Pinheiro, 2007). 

 

1.2. Mobilidade e poder 

 

O movimento parece ser algo intrínseco à ideia de vida. Uma simples observação à 

nossa volta pode constatar esta afirmativa. Independente do lugar onde estejamos, 

perceberemos o movimento das coisas; seus fluxos constantes. A própria definição da palavra 

“inanimado”, segundo o dicionário Priberam, nos remete a algo sem ânimo; sem sentido; morto. 

Portanto, seria difícil dissociar a ideia de vida da noção de movimento e isso também se aplica 

à cultura humana.  

Para suprir nossas necessidades básicas precisamos nos movimentar. Enquanto seres 

coletores, o ser humano se deslocava pelos mais diversos ambientes em busca de um lugar 

seguro que disponibilizasse abrigo e comida. Mesmo com a sedentarização de nossas 

sociedades, o movimento continua sendo inerente à reprodução de nossas culturas. Na 
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qualidade de movimento de circulação pelos espaços, não há mais migração de todo o grupo, 

mas sim uma dinâmica característica de sociedades sedentárias que são baseadas na fixação 

territorial (Cresswell, 2006).  

Esse tipo de circulação ocorre diariamente quando nos deslocamos para o trabalho, no 

momento em que vamos desfrutar o lazer em uma praça, ou mesmo em viagens para outros 

países. O que está posto neste tipo de movimentação é a ideia de retorno; retorno para o lugar 

de origem. Pode-se pensar que ao se mudar para outro lugar está se quebrando a lógica de uma 

circulação sedentária, mas não. Apesar de não haver retorno para aquele lugar, se cria outro; 

outro lugar que será a condição necessária para ir. 

Os movimentos humanos não se restringem apenas à questão de deslocamento no 

espaço em grande escala. No momento em que praticamos exercícios ou algum tipo de dança, 

caminhamos, andamos de bicicleta, escrevemos um texto, estamos nos movendo. E esses 

movimentos não ocorrem em um espaço-tempo genérico, ao contrário, eles são expressões de 

contextos específicos e produzem espaços e tempos também específicos, isto é, o movimento 

se torna mobilidade (Cresswell, 2006). 

Existem dois conceitos bem conhecidos no escopo da psicologia ambiental que podem 

auxiliar na compreensão da diferença da noção de movimento e de mobilidade: a ideia de lugar 

e espaço (Cavalcante & Nóbrega, 2011; Elali & Medeiros, 2011; Giuliani, 2004; Speller, 2005; 

Tuan, 1977/1983). Enquanto que o conceito de lugar está relacionado à noção de vínculos 

afetivos e de identidade com determinada localidade, o conceito de espaço se caracteriza pela 

ausência da produção de significados e vinculações humanas. De modo semelhante, a 

concepção de movimento se define por sua neutralidade em relação ao deslocamento, ao passo 

que a mobilidade comporta a ideia de experiência, significado, historicidade e ideologia 

(Cresswell, 2006). 
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Nesse sentido, um modo de mobilidade só pode ser compreendido quando se observa 

seu contexto, isto é, a forma como a sociedade se estrutura implica nos tipos de movimentos 

autorizados e vetados. É importante levar em consideração que esses juízos em relação aos tipos 

de mobilidade não se restringem apenas ao plano da abstração, eles se concretizam. No entanto, 

isso não ocorre igualmente para todos os integrantes de uma sociedade, o exercício do poder 

sobre as mobilidades é seletivo (Cresswell, 2006). 

Tomemos como exemplo o longo período da escravidão negra no Brasil. Na 

organização social da época, as dinâmicas corporais relacionadas às culturas africanas foram 

proibidas. Não se podia cultuar explicitamente outros deuses ou mesmo exibir ações de luta, já 

que essas mobilidades poderiam ser interpretadas como ameaçadoras à estrutura social. Nesse 

sentindo, podemos pensar o surgimento do sincretismo religioso e o disfarce das lutas como o 

maculelê e a capoeira em danças, como formas de resistência e preservação dos modos de 

mobilidades advindos das culturas de matrizes africanas. Além de serem parte de uma 

determinada forma de organização social com seus desdobramentos na composição do espaço 

e do tempo, esses modos de mobilidade transmutados produziram outras espacialidades e 

temporalidades, vide a origem do nome “capoeira” que significa um espaço aberto na mata. 

Antes de ser uma prática reconhecida, a capoeira se restringia a locais clandestinos, afastada de 

olhos elitistas, dividindo espaços com outros modos de mobilidade também clandestinos 

relacionados à cultura negra. Hoje, essas mobilidades estão presentes nas cidades tentando 

produzir espaços condizentes com sua prática. 

A utilização do verbo “tentar” no gerúndio não é por acaso. Pessoas de cor de pele 

escura ainda possuem suas mobilidades constrangidas. Seu deslocar pelos espaços urbanos está 

submetido à constante vigilância e avaliação. Em alguns espaços, se tolera a presença de 

pessoas negras, principalmente se estes forem espaços de serviço. Em outros ambientes, a 

presença dessas pessoas é vista com desconfiança, como é caso dos shopping centers ou mesmo 
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em partes públicas da cidade imaginariamente apropriadas por um segmento da população. 

Mas, de todos os espaços, aparentemente há um em que sua presença é mais do que aceita, é 

quase imposta: o cárcere. Vale ressaltar que não é apenas a etnia que é alvo do exercício de 

poder sobre as mobilidades, outras categorias como gênero e classe social também sofrem 

impactos diretos desses discursos e práticas. 

Não é difícil perceber que a circulação das mulheres pela cidade é limitada. Tomar um 

ônibus cheio ou circular em horários e/ou locais que possuem pouca movimentação de pessoas 

não é tarefa fácil. E não se trata apenas do medo geral de ser assaltada ou algo do tipo, o que se 

teme é a violência direcionada ao seu gênero, como os assédios e estupros. O controle da 

circulação da mulher se materializa de diversas formas. Uma delas, se realiza no modo como a 

cidade é representada mentalmente por elas. Enquanto os homens conseguem representar um 

maior número de lugares com maior acurácia, as mulheres retratam as mesmas cidades com 

menor número de espaços. Isso se deve à exposição mais elevada ao ambiente urbano por parte 

dos homens (Appleyard, 1976, citado por Evans, 1980). O interessante é pensar que o controle 

de mobilidade dos gêneros se dá desde o nascimento e, portanto, diz respeito à sua formação. 

É nesse sentido que podemos falar em produção espacial de gênero (Cresswell & Uteng, 2008).  

Se pensarmos em termos históricos nos tipos de espaços permitidos e restritos aos 

diferentes gêneros ao longo de seu desenvolvimento, notaremos que às mulheres sempre 

couberam os espaços privados e aos homens os espaços públicos. Além do deslocar por entre 

os espaços, a própria mobilidade corporal é sutilmente controlada. Trata-se de um longo 

processo de conformação dos movimentos que algumas leituras teóricas tendem a naturalizar, 

associando tal característica a um certo tipo de “essência”. No caso em questão, se associa uma 

mobilidade mais passiva às mulheres e outra mais ativa aos homens. É nesse sentido que 

Cresswell e Uteng (2008) trazem a afirmativa de que "Como as pessoas se movem (onde, com 
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que rapidez, com que frequência, etc.) é comprovadamente marcado pelo gênero e continua a 

reproduzir as hierarquias de poder de gênero." (p. 2).  

Percebe-se, a partir dos exemplos acima, como a realização e a promoção dos modos de 

mobilidades figuram o âmbito político no que diz respeito ao exercício do poder. Nessa linha, 

seria difícil pensar os movimentos humanos sem refletir sobre os diversos atravessamentos de 

seu momento histórico e cultural, e como isso repercute na promoção ou veto dos movimentos 

dos corpos e de toda a produção material e espaço-temporal humana. 

 

1.3. A erosão urbana 

 

As atividades diárias dos citadinos das grandes cidades dependem, em grande parte, do 

sistema de transporte oferecido. Todos os dias nos deslocamos para trabalhar, estudar, ir ao 

mercado, desfrutar espaços de lazer como praias, parques, etc. Para tanto, são necessários meios 

que nos permitam chegar a esses espaços e da mesma forma, retornar ao nosso local de moradia. 

Vale lembrar que não são apenas as pessoas que se movem nos espaços urbanos, também há a 

necessidade de circulação de mercadorias para o nosso consumo e dos resíduos produzidos em 

decorrência desse consumo. Tudo isso só é possível atualmente graças aos meios de transporte. 

Não é razoável supor, no entanto, que foi o estabelecimento de técnicas e/ou tecnologias 

aplicadas ao transporte que levaram à construção de grandes cidades. Em realidade, o 

surgimento de uma técnica e seus desdobramentos é um processo dialógico: um determinado 

contexto social com suas condições materiais propicia a emergência de técnicas/tecnologias, 

essas, por sua vez, modificam a dimensão social e a relação desta com o seu ambiente (ver 

Lévy, 1999). Nesse sentido, podemos pensar que ao passo que as pessoas foram se 

concentrando em um determinado espaço, algumas necessidades surgiram, dentre elas, a 
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necessidade de transporte. Os meios de transporte produzidos possibilitaram pensar a cidade de 

outras formas, e assim por diante. 

Os meios de locomoção que temos hoje dizem respeito, obviamente, às necessidades e 

capacidade técnica do nosso tempo. Jacobs (1961/2009) relaciona o desenvolvimento dos 

transportes, mais especificamente do automóvel à combustão, com o surgimento das cidades 

modernas. Para ela, no entanto, essa associação refletiu-se na degradação do espaço urbano, 

isso porque esse tipo de meio de transporte é incompatível com os princípios fomentadores de 

vida urbana, principalmente em relação à densidade urbana. Em suas palavras: “o período de 

evolução do automóvel como transporte cotidiano correspondeu precisamente ao período 

durante o qual o ideal da anticidade, nos moldes de um subúrbio, foi elaborado arquitetônica, 

sociológica, legislativa e financeiramente” (p. 382). 

Aqui é importante fazer uma pontuação. Os subúrbios referidos por Jacobs (1961/2009) 

não são os mesmos que conhecemos das cidades brasileiras, em que boa parte da população é 

pobre, mora em situações precárias e são conhecidos por periferia. Nos Estados Unidos da 

América (EUA), realidade lida pela autora, os subúrbios são grandes extensões de terra pouco 

povoadas; são formações urbanas que servem, praticamente, apenas à moradia e seus habitantes 

são pessoas com algum poder aquisitivo, que se valem do carro para poder acessar os espaços 

necessários à reprodução de suas vidas. Essa forma de produção espacial, tem suas bases 

fundadas em um tipo de urbanismo que vê a congregação de pessoas em um lugar como 

problemático e diz respeito à construção teórica de uma determinada época, mas que ainda 

acontece no planejamento das nossas cidades (Macedo, 2011; Ojima, 2008).  

É sabido que os carros demandam muito espaço se comparados a outros meios de 

transporte, e não se trata apenas de área ocupada pelo tamanho do veículo, são necessárias 

estruturas viárias compatíveis com a velocidade para oferecer segurança nas manobras 

realizadas. Um carro a 40 km por hora consome cerca de 54 metros quadrados (ver Figura 1). 
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O ônibus demanda três vezes esse valor, no entanto, em horários de pico, leva muito mais 

pessoas e não necessita de estacionamento no percurso, o que reduz a razão de metros quadrados 

por pessoa durante a viagem. 

 

Figura 1. Área ocupada por diferentes modos de mobilidade parado e em movimento. 

Fonte: (Litman, 2016). 

 

O espaço ocupado pela caminhada e pelo uso da bicicleta são bem menores se 

comparados aos modos motorizados e não demandam grandes áreas para manobras já que as 

velocidades imprimidas são relativas à capacidade da propulsão humana (Litman, 2014). Nesse 

sentido, o estado de saturação do ambiente urbano com relação ao uso dos espaços não é uma 

questão de carência, mas, antes, um direcionamento planejado para privilégio de alguns. 

Percebe-se, portanto, o porquê da necessidade de dispersão da população: tornar o espaço 

urbano mais propício ao uso do carro. Esse tipo de lógica pode ser observado na passagem a 

seguir: 

 

Sobretudo é preciso, segundo os economistas, urbanistas e comerciantes mais 

qualificados dos Estados Unidos, evitar o congestionamento fazendo construções 

baixas (lojas com um andar), sem superpor a elas escritórios ou comércios em 

apartamentos, que provocariam a aglomeração dos usuários e seus veículos nos 

caminhos comerciais existentes no solo. (Bardet, 1990, p. 40) 
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O automóvel não molda apenas a cidade no sentido de sua extensão, ele altera também 

a forma das construções e isso tem impacto na atração das pessoas para as ruas. As construções 

que se localizam em avenidas de trânsito rápido possuem menos detalhes em suas fachadas para 

que os motoristas consigam perceber seus traços à distância. Em ruas feitas para a circulação 

em velocidades mais baixas, o entorno possui maior riqueza de detalhes já que podem ser 

observados mais de perto e com mais calma. Nesse sentido, a paisagem urbana se torna mais 

convidativa aos usos que não sejam o do automóvel atraindo mais pessoas; um ótimo 

sinalizador de que a cidade foi feita para pessoas já que, segundo Gehl (2013), “uma rua sem 

vida é como um teatro vazio: algo deve estar errado com a produção já que não há plateia” (p. 

63). 

Sabe-se hoje que os desdobramentos da crise de mobilidade nas cidades vão além da 

questão de transporte, outras dimensões da vida dos citadinos também são afetadas. O uso 

constante do carro faz com que as pessoas aumentem os fatores de risco relacionados às doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), como a obesidade, por favorecer um estilo de vida 

sedentário (Brasil, 2014). Essa doença atinge cerca de 17,5% da população adulta das capitais 

brasileiras, já os indivíduos com excesso de peso correspondem à 50,8% da população 

pesquisada. A obesidade poderia ser combatida com a prática cotidiana de exercícios, mas a 

monotonia sensorial e a insegurança provocada pela arquitetura automobilística repelem o uso 

do espaço público para fins de atividades físicas, ou mesmo, para uma simples caminhada ao 

ar livre. Uma cidade planejada para pessoas pode contribuir para o aumento de modos de 

mobilidades ativos, como a caminhada e o uso de bicicletas. Esse hábito, por sua vez, é capaz 

de prevenir doenças como as citadas acima.  

A instituição da lei 12.587/2012, conhecida como lei da mobilidade urbana, se dá nesse 

contexto de crise e assegura juridicamente a adoção de políticas que favoreçam o transporte 
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coletivo e ativo. Ela parte de princípios fundamentais que podem ser sintetizados em 

democratização e controle social da gestão e planejamento das políticas urbanas de mobilidade, 

além da equidade do acesso aos meios de transporte e no uso dos espaços públicos. Assim, é 

esperado que as políticas de planejamento urbano ofereçam maior qualidade de vida aos seus 

cidadãos (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2012). 

Obviamente que o carro não é um problema em si. Para Jacobs (1961/2009), o 

automóvel é um aliado potencial da cidade. Seu advento tornou possível o transporte de carga 

de modo nunca antes visto. O que antes era feito por um grande número de cavalos, que 

emporcalhavam a cidade com suas fezes e estábulos, agora passou a ser realizado de modo mais 

eficiente e “limpo”. Esse tipo de meio de transporte só se tornou um problema quando se 

converteu no ideal da locomoção individual. Neste sentido, cabe aqui questionar se os meios de 

locomoção que temos hoje dizem respeito apenas às necessidades e técnicas do nosso tempo e 

se esses meios são realmente um meio para algo ou se possuem um fim em si mesmo.  

Se os considerarmos apenas um meio, as possibilidades de análise se reduzem à 

classificá-los como mais ou menos eficientes, o que implica também compreender suas origens 

em uma perspectiva a-histórica, sua realização como apolítica e a escolha por determinado 

modal como sendo baseada em critérios racionais e objetivos. Em certa medida, essa leitura 

naturaliza a existência desse tipo de produção humana e vai além, funda um ser móvel-racional 

(Cresswell & Merriman, 2011). Por outro lado, se trabalharmos com a definição de mobilidade 

como algo resultante de um determinado contexto, isto é atravessado por questões sócio-

históricas, materiais, ideológicas, afetivas, e que produz espaços e tempos específicos, seria 

difícil aceitarmos a ideia de que os transportes que existem atualmente são apenas meio. 

Nesse sentido, a história da introdução do carro nas ruas pode nos trazer questões 

interessantes para discutir esse tema. Se perguntarmos hoje às pessoas para que servem as ruas, 

provavelmente a resposta será que as ruas servem para a circulação de carros. Essa resposta 
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pode ser um consenso atualmente, já que ao olhar a dinâmica da cidade ela se confirma. No 

entanto, o que hoje é regra já foi exceção. Antes de o carro ser o motivo da existência e 

construção das ruas, havia o predomínio do andar e não se tratava apenas de uma questão de 

circulação, as ruas eram o espaço da parada, o palco da sociabilidade, da brincadeira, do 

comércio, etc. Ainda é possível verificar esses tipos de acontecimentos só que em menor grau. 

É como se fosse algo eventual e que possui lugar mais apropriado, como, no caso da brincadeira, 

praças e parques. 

A construção social das ruas não é estática, ela muda ao longo do tempo. Em alguns 

momentos se experimenta uma certa estabilização, mas há também períodos de disputa. A 

conformação das ruas e da própria cidade contemporânea é fruto do processo de disputa que 

sofre forte influência dos ideais de livre mercado, fato que é retratado por Norton (2008): 

 

Em 1923 e 1924 as pessoas da cidade não estavam comprando carros e a indústria 

automotiva suspeitava que os princípios de transporte urbano existentes eram 

venenosos para o transporte motorizado nas cidades. [...] A cidade automotiva não era 

simplesmente o produto da demanda em massa de automóveis. Em 1920, havia um 

mercado livre para automóveis, mas não para o uso das ruas da cidade. A rua não era 

entendida como um mercado para demandas de transporte, mas um serviço público, 

sujeito à regulamentação oficial (por mais imperfeita que fosse) em nome do interesse 

público. Na década de 1920, o domínio do motor propôs que os usos da rua fossem 

tratados como demandas em um livre mercado, depois lutaram por esse novo modelo. 

A disputa foi feroz. Foi uma luta pelo futuro da cidade americana. (pp. 12–13)  

 

Percebe-se, portanto, que o carro, que serve ao deslocamento diário de parte da 

população urbana, é a realização da mobilidade baseada no livre mercado. Isso significa, em 

última análise, se mover (ou ser movido) por modos, não meios, que representem a 

individualidade; a livre escolha. Para tanto, foi/é necessário a construção de espaços-tempos de 

mesmo caráter: a anticidade citada por Jacobs (1961/2009). 

O transporte coletivo que, à época da idealização e construção da anticidade, esteve 

imerso no discurso da eficiência e no âmbito das políticas públicas, se apresentou como uma 
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barreira a realização do ideal mercadológico de transporte. No entanto, em um contexto de 

saturação das ruas, esse modal volta ao centro das discussões sobre as políticas de mobilidade. 

Obviamente que esse movimento não foi (e não é) natural; ele habita o âmbito das disputas 

políticas e por isso o seu processo de implementação está sujeito às conjunturas específicas de 

cada momento histórico-ambiental das cidades. 

A cidade de São Paulo, por exemplo, passou recentemente por mudanças nas políticas 

voltadas às chamadas mobilidades ativas que envolvem o caminhar, o uso da bicicleta e a 

integração destes com o transporte coletivo. Na gestão que promovia esses modos de 

mobilidade, onde antes havia faixa compartilhada entre carros e ônibus, a prefeitura 

transformou algumas em faixas exclusivas para o transporte coletivo. Além disso, foram 

ampliadas as estruturas voltadas para os pedestres e ciclistas. Toda essa política envolveu 

mudanças nas estruturas de mobilidades voltadas para o carro como, por exemplo, a diminuição 

dos espaços viários e dos limites de velocidade das ruas. Estas ações possuem apoio de estudos 

já estabelecidos sobre como criar maiores cidades pedestráveis e cicláveis (European Transport 

Safety Council, 1999; Jorgensen, 1992; Vis, Dijkstra, & Slop, 1992). Por se tratar de uma 

questão política, o que se verifica na gestão atual dessa cidade é o retrocesso das políticas de 

promoção dos modos de mobilidades coletivos e ativos e o retorno ao modal hegemônico: o 

carro. 

É nesse contexto de disputa que os ciclistas urbanos se tornam um objeto de estudo 

peculiar. Desde o final do século XIX, a bicicleta se tornou símbolo de luta de diversos 

movimentos sociais contra-hegemônicos. Os movimentos feministas buscavam demonstrar por 

meio do uso e da promoção da bicicleta enquanto modo de mobilidade, maior liberdade de 

movimentos em um contexto de controle social dos corpos de caráter patriarcal. Nesse mesmo 

período, os movimentos ligados aos ideais socialistas também viram na bicicleta, por ser um 

modo de mobilidade mais barato e igualitário, uma forma de criar consciência de classe já que 
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se opunham à mobilidade promovida pela burguesia. Mais tarde, em meio aos movimentos de 

contracultura da década de 60 e disseminação das discussões sobre o meio ambiente, 

movimentos de ideais anarquistas e ambientalistas adotaram como símbolo a bicicleta na luta 

contra o modo de vida urbano promovido pelos automóveis (Furness, 2007; Horton, 2006, 

2009). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o modo de mobilidade por bicicleta não é apenas 

mais um dentre as possibilidades reais de se promover espaços e tempos urbanos mais 

receptivos ao corpo humano descoberto de uma carapaça de uma tonelada (o carro). Este modal, 

em última análise, é também objeto simbólico congregador da contraposição ao modo de 

mobilidade promovido pelos automóveis (Furness, 2007; Horton, 2006, 2009).  
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Capítulo 2: A psicologia ecológica e a teoria dos behavior settings  

 

Neste capítulo será apresentada a teoria dos behavior settings que está inserida na 

abordagem ecológica da Psicologia Ambiental (PA) e que guia a leitura dos fenômenos da 

mobilidade focados neste trabalho. Para tornar mais clara a exposição, será necessário retomar 

os percursos históricos da PA, desde sua emergência até os dias atuais e posteriormente, 

especificar os princípios da abordagem ecológica que baseiam a teoria dos behavior settings. 

Dessa forma, será possível compreender o desenvolvimento da área e contextualizar a 

perspectiva ecológica. 

 

2.1. Os percursos da psicologia ambiental 

 

A história da Psicologia Ambiental, apesar de breve, pode ser dividida em quatro 

momentos históricos: o primeiro nascimento na Europa, a transição norte-americana, a fase 

arquitetural e por fim, após crise epistemológica, a mudança social e o direcionamento para os 

estudos de questões da sustentabilidade (Pol, 2006, 2007). Apesar de todos eles possuírem 

especificidades, há intercruzamentos de determinadas características de um período para o 

outro: é o que aquele autor chamou de porosidade desta delimitação temporal realizada em sua 

análise histórica, em que me baseio para as próximas linhas.  

A primeira fase da Psicologia Ambiental se caracterizou por reunir um conjunto de 

princípios teóricos que deram bases ao desenvolvimento futuro dessa área. Vale ressaltar que 

não se tratou da constituição de um corpo teórico unificado. Aliás, essa não unicidade é uma 

das marcas dos estudos da PA até o presente momento. Willy Hellpach, colaborador de Wundt, 

foi um dos precursores do estudo da relação pessoa-ambiente. As obras mais marcantes desse 
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autor foram o seu livro “Geopsyche” de 1911 e um capítulo intitulado “Psychologie der 

Umwelt” que, em português, significa “Psicologia do Ambiente” (tradução livre). Nesses 

trabalhos, já era possível encontrar um dos conceitos que se faz presente ainda hoje na PA: a 

ideia de relação recíproca pessoa-ambiente. Ainda que sua obra seja marcada por ser mais 

programática que empírica, Hellpach se debruçou sobre algumas das problemáticas urbanas 

(aglomeração, superestimulação, estado de alerta, pressa, etc.) que viriam a ser estudadas mais 

a fundo em anos mais recentes (Pol, 2006). 

O casal Muchow foi ícone importante neste “primeiro nascimento”. Hans e Martha, 

foram notadamente conhecidos por seus estudos com crianças no contexto urbano e por terem 

resgatado e desenvolvido os conceitos de espaço pessoal e tempo pessoal que, em fase posterior, 

se tornariam objetos de estudo de alguns autores estadunidenses. Outro pilar da PA que teve 

origem nesta época adveio da forte influência da Escola da Gestalt, a saber: a noção holística 

de ambiente. Esta ideia preconizou a indivisibilidade da experiência ambiental. Isso quer dizer, 

em termos práticos, que no momento em que entramos numa sala, por exemplo, nós não nos 

damos conta desse ambiente de modo fragmentado: primeiro percebemos a luz, depois a 

temperatura, os objetos e assim por diante. Ao contrário disso, a experiência é do todo. É 

importante ressaltar, contudo, que a influência da Gestalt na formação da PA foi limitada. Seus 

adeptos não possuíam como foco de seus estudos a relação das pessoas com seus entornos, com 

exceção de Brunswik e Lewin, considerados os “pais” da forma moderna da Psicologia 

Ambiental (Pol, 2006). 

A “sensibilidade ambiental” foi uma das características do início do século XX que 

permeou boa parte dos estudos desse período, como frisa Lévy-Leboyer (1980, citado por Pol, 

2006). O aguçamento dessa dimensão da percepção humana, se deu em resposta aos novos 

fenômenos decorrentes da urbanização acelerada, das migrações e das grandes mudanças 

geopolíticas e tecnológicas da época. Os esforços para tentar compreender esses novos 



33 

 

acontecimentos vieram de diversas áreas que possuíam representantes que influenciaram os 

estudos posteriores da Psicologia Ambiental. Três sociólogos se destacaram neste quadro: 

Durkheim, Weber e George Simmel (Pol, 2006). 

O contexto da urbanização que despertou a “sensibilidade ambiental” não se restringiu 

apenas à Europa. Essa conjuntura se apresenta também nos Estados Unidos da América que, 

com a emigração de alguns estudiosos como Lewin, se tornou terreno fértil para o 

desenvolvimento da PA. Essa segunda fase ficou conhecida por “Transição Americana”. Em 

seu primeiro momento, entre 1929 e 1945 (fim da segunda guerra), esta área do conhecimento 

ficou sob forte influência da recém-criada Escola de Chicago, referência aos estudos urbanos 

da época, e dos estudos de Lewin. Este pesquisador introduziu a ideia da Psicologia Ecológica, 

o construto espaço de vida, a teoria da tipologia e o conceito de pesquisa-ação. Com isso, foram 

lançadas as bases para o desenvolvimento de outras teorias como a de Barker e seus 

colaboradores que será explanada de modo mais detalhado nos próximos tópicos do texto. O 

segundo momento dessa fase se caracterizou pela formalização da Psicologia Ambiental no 

âmbito acadêmico, ainda que de maneira embrionária, e pelo grande desenvolvimento teórico. 

O fortalecimento da PA enquanto uma das áreas de interesse dos estudos da relação 

pessoa-ambiente encontraria nas demandas urbanas da década de 1960, um espaço de atuação 

que geraria novos estudos acerca da influência do ambiente construído sobre o comportamento 

das pessoas. Na Europa, o período pós-guerra carecia de trabalhos dessa natureza, que 

fornecessem alicerces seguros para a reconstrução das cidades, já que os projetos existentes não 

estavam sendo bem-sucedidos. A arquitetura nos EUA, por outro lado, tem seu ponto inicial 

em demandas um pouco diferentes: estudos elaborados em hospitais e centros psiquiátricos. 

Esse período ficou conhecido como o novo nascimento da Psicologia Ambiental chamado de 

“Psicologia Arquitetural”. Foi nesta fase que os programas acadêmicos se consolidaram tanto 

na Europa como nos EUA, além da promoção de conferências, crescimento das publicações e 
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fundação de jornais dedicados ao tema. Esse período mais “maduro” da PA permaneceu estável 

até as décadas de 1970/1980, momento em que se propagava uma crise nesta área de estudo 

(Pol, 2007). Antes de tratar desse ponto, vale destacar o trabalho de Ittelson, Proshansky, Rivlin 

e Winkel (1974) para compilar os acontecimentos dessa época e sintetizar princípios-guia que 

envolvem a relação pessoa-ambiente.  

Os autores supracitados iniciam o primeiro capítulo do livro Uma introdução à 

psicologia ambiental, intitulado “O homem ambiental”, com a retomada dos motivos 

subjacentes à emergência desta nova área de conhecimento. Segundo eles, o florescer da PA 

esteve relacionado a duas problemáticas principais: a vida nas cidades e a crescente 

preocupação resultante da degradação ambiental. Tais cenários decorreram de uma sociedade 

industrial que perdeu o controle sobre as mudanças tecnológicas e ambientais que a atingiu 

criando, dessa maneira, uma lacuna entre suas necessidades e as transformações do espaço. Para 

que seja possível aproximar a produção do espaço das reais demandas sociais é preciso, segundo 

a tese de Ittelson e colaboradores (1974), conhecer de que modo as pessoas se relacionam com 

o seu entorno. Uma das premissas básicas sobre esta relação é que se trata de uma dinâmica 

ativa e recíproca; ao passo que o ser humano age sobre o ambiente, este também modifica o ser 

humano. Ittelson, Proshansky, Rivlin e Winkel (1974) utilizaram duas expressões para 

caracterizar essa relação: intercâmbio dinâmico ou tensão dialética.  

Neste contexto de apresentação e consolidação da PA, foram formulados alguns 

pressupostos básicos, como: a experiência do ambiente é unitária; os ambientes físicos são 

também ambientes sociais; um “mesmo” ambiente pode ser experienciado de forma distinta por 

pessoas diferentes; o ambiente tem valor simbólico.  

Apesar da obra de Ittelson e colaboradores (1974) beirar um momento de crise, ela 

possui um tom de consolidação de um campo do conhecimento em psicologia, muito 

provavelmente por os autores estarem em um contexto produtivo. A análise realizada por Pol 
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(2007) sobre este momento histórico da PA, no entanto, traz que apesar da relativa estabilidade 

da produção acadêmica, boa parte desta se reduziu ao tema da arquitetura e se distanciou da 

agenda maior da área que era também orientada às preocupações com o meio ambiente como 

um todo. Aliado a este fator, os trabalhos da época possuíam uma abordagem da relação pessoa-

ambiente mais individualizante, o que ia de encontro à abordagem socialmente orientada dos 

seguidores da Escola de Chicago. Assim, gerou-se uma crise epistemológica que levou a 

Psicologia Ambiental à chamada “Mudança Social” (Pol, 2007).  

O período de transição que resultou nessa mudança da PA teve como protagonista a 

Psicologia Social que, frente às limitações da época (a crescente individualização e 

direcionamento dos estudos ao tema arquitetural), se apresentou como possibilidade de resgate 

da base social e da diversidade temática. Nesta fase, alguns eventos e produções teóricas 

demonstraram a direção que seria percorrida nos anos seguintes: a abordagem social. As 

principais mudanças se deram nas abordagens dos estudos, nos próprios objetos de estudo, na 

flexibilização metodológica e na mudança de orientação de abordagens estruturais 

(cognitivismo, funcionalismo, etc.) para outras mais experienciais e simbólicas (identidade de 

lugar, satisfação, etc.) (Pol, 2007; Valera, 1996).  

A reconfiguração da Psicologia Ambiental que ocorreu no final dos anos 70 até o início 

dos anos 90 foi majoritariamente temática e é conhecida por “Mudança Ambiental”. A crescente 

preocupação com os impactos das atividades humanas no ambiente redirecionou os estudos de 

diversas áreas da ciência, inclusive a PA. Parte da produção teórica da época só se tornou mais 

visível e sistemática após eventos símbolos dos esforços internacionais, como o Relatório 

Brundtland e a Conferência Rio 92. O foco dos trabalhos da PA foi direcionado, então, para 

grandes temas como o uso de recursos ambientais e das mudanças climáticas globais. Nesse 

sentido, se pode falar de um quarto estágio da Psicologia Ambiental caracterizado pela 

predominância de temas ligados à sustentabilidade (Pol, 2007). 
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A chegada da Psicologia Ambiental em terras brasileiras não nos permite identificar 

mudanças epistemológicas ou de caráter temático de grandes repercussões para a área. É 

possível, no entanto, traçar alguns pontos do seu desenvolvimento no Brasil. Três momentos 

distintos podem ser evidenciados, segundo Pinheiro (2003). O primeiro (por volta da década de 

1970/1980 se caracterizou pela introdução das obras de grandes pesquisadores que contribuíram 

para o entendimento da relação pessoa-ambiente no meio acadêmico. Nesse período, os cursos 

voltados para Psicologia Ambiental se davam de maneira isolada e curta. Posteriormente, já no 

segundo momento (entre a década de 1980 e 1990), foram realizadas as primeiras produções e 

orientações voltadas para a área. No entanto, estas se deram em modo intracluster, ou seja, sem 

cooperação entre os pesquisadores que se debruçavam sobre o tema. Após a década de 1990, 

no terceiro momento, começa o processo de cooperação entre pesquisadores. Outro ponto 

importante desta fase foi a consolidação da PA dentro das universidades. 

A história da Psicologia Ambiental revela o caráter de uma área de estudo que emergiu 

em contexto notadamente urbano. A “sensibilidade ambiental” demandada pela conjuntura de 

seu nascimento permanece influente ainda hoje e se amplia na medida em que a realidade 

concreta nos faz perceber a importância das questões humano-ambientais. Essa ampliação, 

obviamente, não está atrelada à ideia de um acúmulo de conhecimento sem rupturas teóricas ou 

epistemológicas. Isso fica claro nas transformações que ocorreram nas quatro diferentes fases 

da PA, a lembrar: o primeiro nascimento observado na Europa; a transição estadunidense; o 

segundo nascimento, que concentra esforços no tema da arquitetura e tem na sua produção 

teórica a predominância da abordagem individualizante; e por fim, uma “virada social e 

ambiental” pós-crise da área. Assim, a ampliação a que me refiro está atrelada à crescente 

produção acadêmica acerca do tema da sustentabilidade (ver Giuliani & Scopelliti, 2009) não 

só por parte da Psicologia Ambiental, mas de diversas áreas que se debruçam sobre a relação 

pessoa-ambiente. 
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Devido às diversas transformações da PA ao longo do tempo, alguns esforços de síntese 

foram realizados para tentar caracterizar esta área. Segundo Valera (1996), podemos conceber 

a Psicologia Ambiental como uma área majoritariamente aplicada, com múltiplos enfoques 

teóricos e metodológicos, que possui história relativamente curta e tem caráter interdisciplinar. 

Apesar da pluralidade de abordagens, objetos de estudos e posturas ontoepistemológicas, o 

autor assinala que existe pontos comuns na PA, como os estudos que trabalham conceitos de 

espaço pessoal, territorialidade e privacidade; estresse ambiental, efeitos do ruído, efeitos da 

iluminação; percepção ambiental, cognição ambiental e mapas cognitivos; estudos sobre 

ambientes específicos à luz da teoria dos behavior settings, etc. 

O tema da sustentabilidade ainda se faz presente no âmbito internacional e nacional. 

Alguns textos programáticos da Psicologia Ambiental, consideram que os problemas que por 

vezes são vistos como ambientais são fruto, na realidade, da relação do ser humano com o 

ambiente. Logo, a psicologia tem potencial para contribuir para a compreensão dessa relação e 

atuar na direção da mitigação e da adaptação das pessoas aos problemas humano-ambientais 

que já estão estabelecidos. Dentre as diretrizes para estudos psicológicos futuros está a 

consideração do contexto e a escolha de comportamentos que sejam relevantes no que diz 

respeito às estratégias de enfrentamento destes problemas (Clayton, Devine-Wright, Stern, et 

al., 2015; Clayton, Devine-Wright, Swim, et al., 2015). Estas diretrizes foram estabelecidas 

devido à constatação de que os estudos relativos à questão humano-ambiental, apesar da 

orientação mais social após a crise epistemológica da PA, ainda desconsideram a influência do 

contexto imediato e buscam encontrar variáveis individuais ou sociais universais que expliquem 

tais relações. 

Nesse sentido, o suporte do behavior setting como lente teórica se apresenta como 

possível saída para a leitura das relações que os seres humanos estabelecem com o ambiente de 

forma contextuada, mais especificamente, no caso deste trabalho, das relações que os ciclistas 
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estabelecem com os ambientes e as regras do trânsito urbano. Por se tratar de uma teoria que 

possui uma abordagem específica dentre as diversas existentes na Psicologia Ambiental, faz-se 

presente a necessidade de explanação dos princípios da abordagem ecológica antes da 

apresentação da teoria dos behavior settings. 

 

2.2. Os princípios da abordagem ecológica na psicologia ambiental 

 

A apropriação inicial da perspectiva da ecologia, ramo da biologia responsável pelo 

estudo das relações recíprocas dos seres vivos com outros seres vivos e destes com seu entorno 

físico (Richards, 2008), por parte da psicologia não foi integrada. Ela foi assimilada de forma 

distinta obedecendo aos interesses dos pesquisadores da época, como Gibson, Barker e 

Bronfenbrenner. Apesar dessa desarticulação de uso, a abordagem ecológica possui 

fundamentos que são compartilhados, a saber: a reciprocidade animal-ambiente, as 

propriedades relacionais animal-ambiente, as mudanças no nível individual e entre as gerações, 

a variação e por fim, a estruturação hierárquica da natureza (Heft, 2013). 

Na perspectiva ecológica, a reciprocidade é uma característica intrínseca à relação entre 

os seres vivos e seu entorno. Ela supõe afetação mútua, isto é, o ambiente oferece suporte à 

ação dos animais, estes, por usa vez, transformam o ecossistema criando novos ambientes, o 

que possibilita, assim, outras formas de vida. Este princípio, como visto em Pol (2006, 2007) 

está presente nos trabalhos de Hellpach, que data de um período anterior à consolidação da PA. 

Esse modo de abordar a relação animal-meio foge à lógica de passividade que engendra outras 

matrizes teóricas da psicologia e integra o ambiental com o mundo dos seres vivos. A 

consequência direta disso é a abertura para outras formas de leituras dos fenômenos que 

envolvem a interação pessoa-ambiente. 
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Para Gibson (1979/2015), um dos teóricos da PA que adotou a abordagem ecológica, a 

percepção tem papel fundamental para a relação do ser humano com seu entorno (Heft, 2013). 

Segundo ele, essa relação com o mundo não se dá de forma direta, mas sim mediada pela 

capacidade perceptiva da espécie. Nessa linha de raciocínio, Gibson (1979/2015) diferencia o 

mundo físico, que existiria de forma independente, do chamado econicho ou ambiente, mundo 

relativo à vida de determinada espécie. O econicho possui uma variedade de caraterísticas 

relacionais (substâncias, superfícies, objetos, lugares e outros seres) denominadas de 

affordances. Isto significa que um determinado aspecto do ambiente não possui a mesma 

relevância para todas as espécies e nem entre os indivíduos de uma espécie; ou seja, a 

significância de seus atributos ou mesmo sua existência é relacional (Heft, 2013). 

A noção de mudança é outro elemento da abordagem ecológica (Dewey, 1915, citado 

por Heft, 2013). Ela ocorre de diversas formas e em níveis distintos. No nível individual 

(ontogênese), as mudanças são relativas ao desenvolvimento do ser, isto é, durante o seu curso 

de vida, o animal passa por diferentes estágios que são acompanhados por transformações que 

vão da fecundação à sua morte; no nível da espécie (filogênese), as mudanças ocorrem em 

períodos de tempo extensos. Estes dois níveis são desdobramentos da interação das 

características biológicas expressas (tipo de bico de um pássaro, a cor dos pelos de um urso, 

etc.) com o ambiente (Martins, Vieira, Dal, & Martins, 2010).  

As alterações que ocorrem na espécie ao longo do tempo não são uniformes. Elas 

possuem variações dentro de um mesmo grupo de animais, o que é crucial para a sua 

sobrevivência. Assim, devido à diversidade de características dos indivíduos, se ocorrerem 

mudanças de condições ambientais, o impacto na espécie não será igual. O que pode vir a 

acontecer é a seleção de determinada característica expressa (fenótipo) se esta for 

contextualmente vantajosa. Apesar de existir certo consenso quanto às vantagens evolutivas da 
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variação no mundo animal, este pressuposto da ecologia pode ser considerado um erro quando 

aplicado ao estudo do ser humano, e esse é um debate muito caro à psicologia. 

Os estudos realizados dentro de uma perspectiva nomotética visam à formulação de leis 

gerais e possuem como pressuposto teórico básico a regularidade dos fenômenos (Castañon, 

2009). A influência desse modo de produzir conhecimento pode atingir outras esferas da vida 

como a valoração das características individuas. Dessa forma, determinado aspecto do ser 

humano pode ser considerado normal, o que é associado à ideia de saúde, ou anormal, associado 

à ideia de doença. Isso se agrava quando os comportamentos são analisados a partir de uma 

perspectiva uniformizadora; qualquer desvio das normas pode ser significado como negativo, 

consequentemente, necessitando ser ajustado. Uma abordagem que se proponha ambiental deve 

considerar a variabilidade cultural, social e seus desdobramentos no forjar dos indivíduos como 

algo positivo e, portanto, deve se afastar da patologização da diferença. 

É importante ressaltar que a transmissão das mudanças da espécie humana não se limita 

ao âmbito genético. A nossa capacidade de significar e simbolizar o mundo tornou possível a 

perpetuação de símbolos culturais de uma geração a outra e as estruturas sócio-físicas são um 

dos meios para isto (Heft, 2013). No momento em que uma pessoa adentra uma igreja, ela não 

está entrando em uma estrutura física qualquer, genérica. Ao contrário disso, esse tipo de 

construção é a materialização de uma determinada cultura e, portanto, está repleta de 

significações atreladas a ela e isto se realiza nos diversos ambientes da vida cotidiana. Assim, 

por meio da modificação de seus econichos, os seres humanos conseguem “conversar” com as 

gerações futuras e, ao mesmo tempo, as modificam, no momento em que transformam os 

ambientes que serão palco de sua sociabilidade. 

O último princípio da abordagem ecológica listado por Heft (2013) diz respeito à 

hierarquização de estruturas presentes na natureza. Tais estruturas, no ambiento da ecologia, se 

relacionam e se organizam de tal modo que uma torna possível a existência da outra. Essa ideia 
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é mais facilmente compreendida quando pensamos na organização de um grupo de células, que 

possibilita a estruturação de um tecido, que possibilita os sistemas de órgãos de um corpo, etc. 

A transposição da noção de hierarquização dos organismos para a organização social 

foi realizada por Barker (Heft, 2013). Ele denominou os padrões estáveis de comportamento 

que se sucedem em tempo e espaço específico de behavior settings (Barker, 1968; Wicker, 

1987); trata-se de uma estrutura extra individual que cria novas possibilidades de vida enquanto 

uma atividade coletiva que ocorre na relação com o ambiente.  

Os pressupostos da abordagem ecológica aqui citados (reciprocidade animal-ambiente, 

as propriedades relacionais animal-ambiente, as mudanças no nível individual e entre as 

gerações, a variação e a estruturação hierárquica da natureza) deram base ao desenvolvimento 

de teorias dentro da Psicologia Ambiental que tratam a relação pessoa-ambiente de maneira 

mais holística. Trata-se de um salto no sentido de superar a dicotomia paradigmática dos 

estudos que ora colocam o foco no aspecto espacial, ora no aspecto individual. 

As teorias da affordance, de Gibson, e a dos behavior settings, de Barker, se apropriaram 

de modo distinto dos pressupostos da ecologia supracitados, dando ênfase a determinados 

aspectos que foram relevantes para seus objetos de estudo. Além de se desenvolverem como 

corpos teóricos, elas trouxeram novas contribuições para compreensão da relação pessoa-

ambiente tornando-se princípios que são utilizados na abordagem ecológica da Psicologia 

Ambiental.  

 

2.3 A teoria dos behavior settings e o uso da bicicleta na cidade 

 

Quando pensamos no uso da bicicleta, logo nos vem à mente o local de sua prática. 

Nada mais natural, afinal, todo comportamento ocorre em algum ambiente. Apesar disso, a 

psicologia, tradicionalmente, trabalhou com um indivíduo isolado, universal, como se as 



42 

 

explicações para as condutas humanas pudessem ser encontradas estudando o sujeito de forma 

descontextualizada em ambientes laboratoriais (Wicker, 1979). Por esse motivo, para analisar 

os usos da bicicleta no contexto urbano, utilizarei a lente teórica dos behavior settings criada 

por Barker (1968), que se localiza no ramo da abordagem ecológica da Psicologia Ambiental 

apresentada na seção anterior. 

Ao contrário de explicações centradas quase que exclusivamente no indivíduo, a 

abordagem ecológica resgata a importância do entorno para a compreensão do comportamento. 

Essa abordagem emergiu nos Estados Unidos em um momento em que os conhecimentos 

produzidos por pesquisas experimentais não conseguiam explicar adequadamente as condutas 

em condições não-artificiais da vida (Gifford, 1997). 

 Um dos corpos teóricos mais estruturados derivados dessa abordagem são os behavior 

settings desenvolvidos por Barker, um dos fundadores da psicologia ecológica. Seu mentor foi 

Kurt Lewin, pesquisador alemão que, sob influência da teoria da Gestalt, levou o “olhar 

ambiental” para os Estados Unidos. Para Lewin, não existe comportamento sem ambiente, 

portanto, para compreender as condutas das pessoas é necessário considerar o seu entorno 

(Wicker, 1979). 

Os trabalhos desenvolvidos por Roger Barker tiverem influência de sua esposa Louise, 

que era bióloga e trazia consigo pilares da perspectiva ecológica. Desde que trabalhara com 

Lewin, Barker vislumbrava aprofundar seus estudos nos acontecimentos da vida cotidiana por 

meio da abordagem ecológica (Carneiro & Bindé, 1997). Ele encontrou na dimensão não 

aprofundada das observações feitas por seu mentor acerca da relação pessoa-ambiente a brecha 

teórica para tal. Para Lewin o ambiente do comportamento experienciado e subjetivado no 

espaço-vital das pessoas possui uma lógica diferente do ambiente observado diretamente que 

constrange as ações do ser humano. Diferentemente de Lewin, que deu preferência ao estudo 
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do espaço-vital, Roger Barker trabalhou com a relação entre o comportamento e as estruturas 

tempo-espaciais que o circundam (Barker, 2016). 

O início de sua investigação ocorreu na pequena cidade de Oskaloosa localizada no 

estado do Kansas. Foi lá que Roger Barker fundou a estação de campo Midwest Psychological 

Research Station, local de trabalho que permaneceria ativo por vinte e cinco anos. As primeiras 

observações realizadas foram em relação à rotina de crianças. Ao descrever detalhadamente a 

vida cotidianas delas, ele constatou que os comportamentos exibidos nos espaços da cidade 

estavam mais atrelados aos contextos imediatos do que a qualquer característica pessoal. Esses 

contextos foram nomeados de behavior settings (Barker, 2016). 

Os settings, como também são denominados, nada mais são que estruturas ecológicas 

de ordem superior, extra individuais, autorreguladas que condicionam o comportamento 

humano. Elas são formadas a partir da atividade coletiva de indivíduos em conjunto com os 

aspectos sociais e físicos do ambiente, também chamados de milieu ou meio, além de serem 

constituídas de sequências de condutas prescritas (programa) espacial e temporalmente 

delimitadas (Pinheiro, 2011). 

O milieu é um complexo que envolve tempo, lugar e coisas que podem ser tanto objetos 

como pessoas. A existência destes atributos do meio em que ocorre o comportamento independe 

da percepção do indivíduo (Barker, 1968). Isso não significa o desprezo das experiências 

pessoais que, ao longo do desenvolvimento do ser humano, podem influenciar a forma de 

vivenciar o mundo. Essa forma de encarar a realidade é tradução do posicionamento ontológico 

do autor que foca a realidade extra individual para o estudo do comportamento humano. 

Portanto, trata-se da harmonia entre a sua perspectiva ontológica, epistemológica e do seu 

objeto de estudo. 

Para que o programa (condutas prescritas) de um setting ocorra é necessário que haja 

compatibilidade entre os atributos do milieu e o comportamento demandado, isto é, para 
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apresentar uma palestra, o palestrante precisa de uma plateia, que tenha acesso a um local 

acessível e facilmente visualizado pelo público, além de equipamentos como microfone/sistema 

de som, projetor, etc. Essa conformação comportamento-milieu é denominada de sinomorfia. 

No caso da palestra, a sinomorfia do palestrante (usar microfone, projetor, etc.) e da plateia 

(ouvir o palestrante, não levantar durante a apresentação, etc.) formam o sinomorfo de uma 

palestra. Um behavior setting pode ter mais de um sinomorfo, ou seja, ambientes que exigem 

determinado tipo de comportamento e que oferecem compatibilidade material para isso. O que 

irá determinar a pertença de um ou mais sinomorfo a um setting é a interdependência entre eles 

(Barker, 1968). 

Imaginemos uma aula de história. Este exemplo simples ilustra um setting e pode fazer 

parte do universo de socialização de boa parte dos leitores deste texto. Certamente a 

participação de uma pessoa apenas não é suficiente para que ocorra a aula. São necessários mais 

indivíduos para a existência do setting, no caso particular, o mínimo de um professor e um 

aluno. Sem esse número mínimo de participantes, com seus diferentes papeis compondo o 

setting, não haveria aula. Além disso, tanto a professora como a aluna, necessitam apresentar 

comportamentos ordenados que sejam condizentes com o ambiente sócio-físico (sinomorfia) e 

com a finalidade da situação, caso contrário, fugiriam do objetivo proposto e comprometeriam 

o funcionamento do programa do setting. Em outras palavras, se por acaso algum aluno subisse 

na mesa do professor e começasse a cantar, sem acordo prévio entre as partes, alguns 

mecanismos seriam acionados para que o setting voltasse à sua “normalidade”.  

Em termos de complexidade espacial, temporal e de elementos sociais e físicos, este 

setting (aula de história), poderia ser caracterizado como correspondendo a um sinomorfo, 

composto por um conjunto de casos de sinomorfia: o professor fica de frente para o(s) aluno(s), 

eles possivelmente estão sentados em cadeiras/carteiras, quando um fala o(s) outro(s) 

escuta(m), eles estão ali durante o mesmo período de tempo, etc. No entanto, ao considerarmos 
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uma grande drogaria ou um supermercado, possivelmente haveria mais de um. Tomemos como 

exemplo a padaria desse supermercado. O modo dela funcionar, a partir de suas finalidades, 

exige conformidade comportamento-milieu diferente da seção de açougue. Apesar de 

necessidades distintas, provavelmente, podem ser observadas interdependências entre os 

sinomorfos que compõem, assim, um único setting. 

Em resumo, segundo Roger Barker (1968), tradicionalmente as propriedades principais 

de um setting são: 

• localidade geográfica (posição espacial precisa); 

• lócus temporal (inclui a duração e frequência do setting); 

• população (número definido de pessoas) 

• tempo de ocupação (pode ser traduzido nos horários que as pessoas frequentam o 

setting); 

• posição funcional dos integrantes que possuem poder de influência diferentes no setting 

(exemplo: aluno e professor);  

• padrão de ações (foram classificadas onze tipos: estético, atividade comercial, 

educacional, governamental, nutricional, aparência pessoal, saúde física, profissional, 

recreacional, religioso, e por fim, padrão de ações sociais; 

• diferentes formas de mecanismos comportamentais: afetivo, motora grossa, 

manipulação, verbal e de pensamento; 

• pressão (alguns setting exercem pressão diferenciada para diferentes grupos, a exemplo 

da delegacia que exerce alta pressão aversiva para as pessoas, enquanto uma igreja 

exerce pressão positiva para pessoas religiosas; 

• autonomia (um setting pode apresentar mais autonomia de influências externas que 

outros); 
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• bem-estar (um setting precisa atender as necessidades de seus integrantes em diferentes 

níveis). 

Nota-se, portanto, que o behavior setting possui alguns pressupostos que o caracterizam 

como tal, por isso, nem toda situação cotidiana pode ser considerada um setting. 

Na abordagem tradicional, o foco maior não foi direcionado à dimensão interna dos 

indivíduos, apesar de ela ser considerada, principalmente se pensarmos na seleção dos settings 

por parte das pessoas para satisfação de suas necessidades. Algumas releituras da teoria, no 

entanto, em especial a realizada por Wicker, discípulo de Barker, dão maior importância a essa 

dimensão e entendem como muito significante os aspectos particulares dos participantes do 

setting: seus desejos, aptidões, objetivos de satisfação, significados produzidos nas relações 

sociofísicas, etc. (Wicker, 1979, 1987). Isso não significa que houve retorno ao olhar 

individualizante da psicologia tradicional, apenas se observou que essa dimensão poderia 

favorecer a teoria em questão. 

Outro pondo da teoria que sofreu duras críticas foi a naturalidade com que eram tratadas 

essas estruturas extra individuais. Não havia, até aquele momento, um desenvolvimento teórico 

que contemplasse as condições macrossociais que propiciassem a formação e mudanças dos 

settings. Foi nesse sentido que Wicker avançou, quando propôs observar essas questões. Na 

Tabela 1, pode-se observar a perspectiva ampliada de um behavior settings com a consideração 

do contexto externo (Wicker, 1987). 

O elemento “recursos” é a dimensão do setting que diz respeito aos ocupantes 

(professor, funcionários etc.), equipamento (quadro, projetor, computador, etc.), espaço de sala 

de aula, etc. A forma como estes recursos são alocados são condizentes com o estágio do setting, 

isto é, durante o período de pré-convergência os recursos podem estar se organizando o que 

implica dizer que ainda não há condições materiais para o funcionamento do setting. Já na fase 
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de convergência inicia-se composição do cenário para o funcionamento pleno na fase seguinte 

(existência continuada). O oposto ocorre na fase de divergência (Wicker, 1987). 

 

Tabela 1. Principais atributos de um behavior setting na perspectiva ampliada de Wicker 

(1987). 

 Estágios temporais dos behavior settings 

Elementos e 

dimensões do 

setting 

Pré-convergência Convergência 
Existência 

Continuada 
Divergência 

Recursos 

Pessoas 

Objetos 

comportamentais 

Espaço 

Informações 

Reservas 

Alocação prévia 

de recursos 

Montagem e 

configuração dos 

recursos 

requeridos 

Adição, 

modificação, 

descarte de 

recursos 

Desacoplamento e 

dispersão de 

recursos 

Dinâmicas internas 

Motivos e 

cognição pessoal 

Atividades 

funcionais 

Processos 

sociais 

Crescimento e 

diferenciação 

Estabilidade e 

flexibilidade 

Declínio 

Intervenções 

Experiência 

prévia e 

treinamento de 

pessoal 

Fundação; 

iniciação da 

organização 

Adaptação; 

continuação da 

organização 

Dissolução; 

cessação da 

organização 

Contexto 

Fatores 

ambientais 

gerais (cultura, 

sistema legal, 

economia, etc.) 

História do 

setting 

Entrelaçamento 

do setting 

Condições gerais 

e específicas no 

mundo social 

Emergência 

Encontrar e 

preservar um 

nicho 

Desaparecimento 

     

 

A dimensão da dinâmica interna está atrelada ao modo como as atividades são 

estruturadas para que o programa ocorra de modo efetivo e para atender os anseios dos 

integrantes do setting. No caso da aula de história, espera-se que o integrante com o maior poder 
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de influência (a professora) conduza a dinâmica do setting e torne-o atrativo para os alunos 

(Wicker, 1987). 

A terceira e última dimensão de um setting é o seu contexto, ou seja, as condições 

externas que asseguram terreno para sua emergência e desenvolvimento, a saber: forças 

constitucionais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas, demográficas e geográficas, 

históricas, etc. Seguindo o exemplo supracitado, mudanças de governo podem direcionar mais 

ou menos recursos ao fomento de instituições de ensino, sejam elas de nível básico ou superior. 

Neste caso, a conjuntura do contexto local, “externa” ao setting, pode influenciar a qualidade 

de seus recursos humanos e materiais, além de atuar diretamente na dinâmica interna (Wicker, 

1987). 

A introdução de outras variáveis nas considerações sobre o setting gera novas 

possibilidades de leituras dos acontecimentos da vida cotidiana. Nesse sentido, “pode ser muito 

útil desenvolver um sistema de interpretação próprio de acordo com o interesse de investigação 

em questão, ou seja, um paradigma próprio, construído pelo próprio investigador, para 

interpretação de sistemas de acontecimentos” (Carneiro & Bindé, 1997, p. 372). 

Está claro que o uso da bicicleta no ambiente urbano não se encaixa nos pressupostos 

de um setting tradicional. As delimitações físicas e temporais, consideradas componentes 

essenciais para a existência de um setting, não são bem definidas, da mesma forma que as 

condutas adotadas e prescritas (programa) são diversas. No entanto, como sugerem Carneiro e 

Bindé (1997), é possível adotar a teoria dos behavior settings para investigar situações não-

usuais. 

Nesse sentido, o uso da bicicleta na cidade servirá como exemplo para descrever, nos 

próximos parágrafos, alguns mecanismos que fazem parte de um behavior settings. Espera-se 

que as conjecturas apresentadas a seguir, familiarizem o leitor com as possibilidades de 
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compreensão de um fenômeno incomum à teoria dos behavior settings. Para começar a 

apresentação, partirei do programa do setting dos usurários de bicicleta. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é um dispositivo legal que orienta parte das 

condutas envolvidas no trânsito. Ele regulamenta as formas como os cidadãos devem proceder 

em vias terrestres com normas específicas para cada modo de mobilidade. Nesse sentido, o CTB 

pode influenciar diretamente o comportamento dos atores do trânsito quando prescreve conduta 

frente a características ambientais dos espaços urbanos e não-urbanos. Em relação ao uso da 

bicicleta, objeto de interesse do presente estudo, destaco algumas dessas regulamentações do 

CBT (Brasil, 2013a, p. 33-49): 

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá 

ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for 

possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de 

circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. 

 

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá 

autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos 

automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. 

 

Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. 

 

Art. 68 § 1º. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em 

direitos e deveres. 

 

Art.105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem 

estabelecidos pelo CONTRAN: 

 

VI. para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos 

pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. 

 

O uso da bicicleta além de ser regulamentado por normas oficiais, com força de lei, 

pode ser controlado por programas informais que são estabelecidas no cotidiano. Isso significa 

que nem todos os comportamentos dos usuários de bicicleta podem ser compreendidos como 

obedientes ou não à norma oficial, já que existem condutas, fruto de negociações informais, 

que não dependem do CTB e podem se expressar na forma de condução individual ou grupal. 
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Alguns grupos de ciclistas, por exemplo, são criados com a intenção de promover o 

aumento da performance, portanto, não são muito receptivos a comportamentos associados à 

falta de experiência. Os participantes que não se mostram aptos podem sofrer sanções que vão 

desde alertas até o banimento. Outros grupos que têm como público-alvo os usuários não-

experientes vão no sentido oposto: possuem como norma de conduta a solidariedade com os 

menos preparados. O comportamento de exibição ou de falta de companheirismo pode ser 

encarado como violação do programa. Além disso, existem grupos que partem do princípio da 

desobediência civil como crítica à prevalência de leis de trânsito e estruturas urbanas destinadas 

ao uso da bicicleta submetidas à lógica do automóvel. Nesse sentido, é preciso dar importância 

às normas informais que fazem parte, em alguns casos, do programa dos usuários de bicicleta. 

Os programas dos behavior settings, quando colocados em risco, acionam mecanismos 

de regulação que visam a preservação do mesmo. Eles são compostos por mecanismo sensor e 

executor. O mecanismo sensor é responsável por receber as informações que porventura 

venham a perturbar as sequências de comportamento prescritas. Normalmente, são associados 

aos aparatos sensoriais humanos como a visão e audição, no entanto existem modos 

eletromecânicos de adquirir informações ambientais como, por exemplo, sensores de fumaça 

ou de movimento. Os mecanismos executores são responsáveis por processar essas informações 

e realizar a intervenção para a manutenção do setting (Carneiro & Bindé, 1997; Pinheiro, 2011; 

Wicker, 1979). No contexto do trânsito, os meios de fiscalização eletrônica podem ser 

entendidos como mecanismos sensores e executores não-humanos, já que além de 

“perceberem” formas de ameaça aos programas de circulação, “tomam decisão” de multar ou 

não os motoristas. 

Em relação à circulação de bicicleta, o mecanismo sensor e executor depende da ação 

humana. Existem algumas formas de regulação e os fiscais de trânsito podem ser entendidos 

como uma delas. Além disso, existe a possibilidade de autorregulação e da regulação 
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intragrupo. Neste último caso, os mecanismos de defesas irão depender da finalidade da 

atividade. Como já citado acima, alguns ciclistas se unem para ensinar outros a pedalar em via 

pública. Portanto, os participantes que desprezam os iniciantes e se afastam do grupo não são 

bem-vistos. Já grupos com finalidades de melhoria de performance, censuram a participação de 

pessoas que não possuem experiência no uso da bicicleta. Assim, podem surgir 

constrangimentos explícitos ou implícitos em relação a esse tipo de comportamento. A 

regulação para manutenção do programa pode ocorrer de duas formas: por meio do mecanismo 

contra-desviante e da interdição ou veto. No contexto de grupos, o mecanismo contra-desviante 

seria o “chamar a atenção” para determinados tipos de comportamentos inadequados à 

finalidade do mesmo. O banimento de um participante do agrupamento seria uma das 

possibilidades de mecanismo de veto. 

É interessante notar que alguns tipos de comportamento envolvidos no uso da bicicleta 

podem não ser associados de imediato a mecanismos de preservação do programa. Porém, essas 

condutas ficam mais claras se pensarmos que no uso da bicicleta a perturbação desse setting 

pode significar a perda de vidas humanas. Nesse sentido, muitos comportamentos de 

manutenção podem se configurar como preventivos, manifestando-se no emprego de 

equipamentos de segurança (capacete, luzes de LED, refletores, luvas, óculos, etc.), utilização 

de calçadas ou ocupação completa da faixa de rolamento. Curiosamente, no caso deste último 

exemplo, o uso de calçadas, pode ser associado à violação de normas que guiam a conduta de 

determinados ciclistas. Portanto, as ações devem ser contextualizadas para saber em qual 

categoria se encaixam. 

Pode-se perceber que o uso da bicicleta não está ligado exclusivamente a um tipo de 

atividade. Existem diferentes possibilidades associadas à sua prática: algumas pessoas utilizam 

a bicicleta apenas para o trabalho, outras para realização de exercícios físicos e há indivíduos 

que transitam nestas duas formas. Além delas, é possível compreender outras formas de usos, 
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como por exemplo, a apropriação da bicicleta como forma de subversão da lógica do carro. Em 

todo caso, os modos como são compreendidos os usos da bicicleta podem influenciar na 

formação dos programas dos Behavior Settings e posteriormente, atrair ou afastar potenciais 

participantes dos mesmos. 

O uso da bicicleta é complexo e uma leitura a partir do referencial da psicologia 

ecológica, mais especificamente, tomando como base a teoria dos behavior settings, é 

desafiadora. Ela pode nos servir como uma lente que nos possibilite “ver” este modo de 

mobilidade de forma mais contextualizada e, portanto, responder aos futuros desafios dos 

assentamentos e da mobilidade humana.  

‘ 
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Capítulo 3: Proposta de estudo 

 

Ao observar pessoas atravessando as ruas não é incomum ouvir a advertência “cuidado 

com o carro”. Essa frase, que soa como algo do bom senso hoje, só pode ser entendida assim 

porque houve, ao longo do processo de introdução gradativa dos carros nas ruas, a divisão da 

responsabilidade pela segurança no trânsito entre motoristas e os outros usuários das vias. A 

indústria automotiva, que amargava uma péssima reputação no início dos anos 20, conseguiu 

incorporar não apenas a ideia do jaywalker, o pedestre imprudente, como naturalizou a 

ocorrência dos acidentes de trânsito (Norton, 2008). O uso da bicicleta não fica de fora desta 

lógica que responsabiliza os mais vulneráveis. 

A imagem pública da bicicleta pode servir tanto como um facilitador, como uma barreira 

ao uso deste modo de mobilidade. Apesar de possuir elementos positivos vinculados à sua 

representação (“limpa e verde”, “saudável e divertida”), o uso da bicicleta também possui 

aspectos negativos, como “perigoso” e “negócio sério” “tomadores de risco e quebradores da 

lei” e “status e subculturas” (Daley & Rissel, 2011). Essa representação negativa não está, 

obviamente, desvinculada do cotidiano das pessoas e ela muda de acordo com a familiaridade 

com bicicleta. As pessoas que as utilizam apresentam mais pontos positivos, já as que não 

possuem familiaridade evocam elementos mais negativos (Delabrida, 2004). 

De fato, os próprios ciclistas afirmam que cometem infrações no trânsito. As mais 

citadas são o uso do passeio e a violação do sinal vermelho (Shaw, Poulos, Hat, & Rissel, 2015). 

No entanto, é preciso compreender o porquê dessas infrações ocorrerem, antes de 

responsabilizar o ciclista ou utilizar a violação das normas de trânsito como justificativa para 

os acidentes. As pesquisas que buscaram compreender os motivos subjacentes ao ato infracional 

do ciclista, trazem a escassez de ciclo faixas, ciclovias, além da velocidade do tráfego como os 

https://docs.google.com/document/d/1AMsNsGXFH3llhNj7jjhdC5jdnEgYP_qa4JTj5In1vUY/edit
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principais elementos (Shaw et al., 2015). Nesse sentido, cabe questionar se na realidade 

brasileira esses elementos se apresentam da mesma forma e se são capazes de influenciar as 

condutas dos ciclistas no trânsito. Uma pesquisa coordenada pela organização Transporte Ativo 

(2015) em âmbito nacional já aponta que a falta de estrutura, o desrespeito dos motoristas e a 

segurança no trânsito são os maiores problemas do dia-a-dia relatados pelos ciclistas brasileiros 

(ver também Araújo et al., 2009). 

No senso comum, o ato de não seguir as regras do trânsito pode ser atribuído à dimensão 

puramente individual como a falta de cuidado com a própria vida. Porém, uma leitura que se 

propõe ambiental, necessita analisar a relação que as pessoas estabelecem com os ambientes 

urbanos e isso inclui o meio social, suas estruturas sócios-físicas e as regras atreladas a elas. 

Nesse sentido, vale perceber que as calçadas para os pedestres, que deveriam ser a prioridade, 

se transformam na margem literal e simbólica dessas avenidas. O mesmo acontece com as 

ciclovias: são implantadas, na medida do possível, no cenário feito para carros.  

Ao considerar o aspecto ambiental, é possível chegar a compreensões e explicações 

mais completas e assim, propor discussões críticas no âmbito da normatização do 

comportamento em trânsito e dos ambientes das cidades que favorecem o uso da bicicleta sem 

a criação de situações em que desvio de conduta seja necessário. Em suma, o objetivo geral 

deste estudo é investigar a relação dos usuários de bicicleta com os aspectos ambientais e 

normativos do trânsito urbano.  

O presente trabalho possui caráter exploratório. Diferentes técnicas foram empregadas 

no momento da coleta dos dados devido à complexidade do objeto (Günther, Elali, & Pinheiro, 

2008). Como consequência, foi preciso recorrer a métodos de análise compatíveis com suas 

particularidades, como apresento, a seguir, no capítulo sobre método.  
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Capítulo 4: Método 

 

As relações das pessoas com seu entorno são complexas. Nem sempre é possível termos 

consciência de nossas ações e das caraterísticas espaciais envolvidas na interação com o 

ambiente. Este é o caso do uso da bicicleta: é preciso estar atento a determinados aspectos do 

ambiente para conseguir desviar dos obstáculos que porventura venham a colocar em risco o 

ciclista, como carros, buracos, postes, transeuntes, etc. Por esse motivo, a observação 

naturalística foi uma das bases para o método e para a coleta de dados deste estudo. Essa 

estratégia tem como principal característica a busca por pistas não-verbais relativas aos 

comportamentos manifestos da relação pessoa-ambiente (Pinheiro, Elali, & Fernandes, 2008; 

Sommer & Sommer, 1997). 

As técnicas derivadas do método de observação que serviram de inspiração para esta 

pesquisa foram duas: o Mapeamento Comportamental Centrado na Pessoa (MCCP) e 

Mapeamento Comportamental Centrado no Lugar (MCCL). Estas técnicas consistem em 

localizar espacialmente os comportamentos manifestos pelos indivíduos. O que determina o 

tipo de foco é o objetivo da pesquisa. O foco na pessoa possibilita conhecer como determinados 

indivíduos ou grupos se relacionam com seu entorno. Já o foco no ambiente desta técnica 

permite apreender quais são os usos de dada localidade e confrontar esses dados com o uso 

planejado. Estas estratégias metodológicas, não são excludentes, ao contrário, elas se 

complementam e geram, juntas, um conhecimento mais amplo sobre a relação pessoa-ambiente 

(Pinheiro et al., 2008; Sommer & Sommer, 1997). Além desses dois modos de observação, fez 

parte do método a realização de entrevista com os participantes do mapeamento 

comportamental centrado na pessoa. Esta técnica produziu dados de natureza discursiva 

auxiliando a compreensão das condutas manifestadas pelos participantes. 
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4.1. Participantes 

 

No MCCL foram observados 263 ciclistas. A faixa-etária inferida1 se distribuiu da 

seguinte forma: 2 (0,8%) crianças (0 a 10 anos), 14 (5,3%) adolescentes (11 a 19 anos), 17 

(6,5%) jovens adultos (20 a 25 anos), 209 (79,5%) adulto (26 a 59 anos), 12 (4,6%) idosos (de 

60 anos em diante) e 9 (3,4%) não classificados. Do total de ciclistas observados, 90,1% (237) 

foi classificado como “Homem” e 9,5% como “Mulher”. 

Na outra etapa (MCCP e entrevista), os critérios de inclusão/exclusão dos participantes 

foram: usar semanalmente a bicicleta, ter mais de 18 anos e possuir bicicleta própria. Além 

disso, a seleção tentou abarcar a diversidade de gênero, idades e usos da bicicleta no meio 

urbano (lazer, transporte para o trabalho, meio de trabalho, etc.). Inicialmente, foi dada 

preferência aos instrutores da Escola Bike Anjo (EBA) da cidade do Natal. Como salientado na 

introdução, a EBA é uma iniciativa que visa promover o uso da bicicleta. O foco principal é a 

instrução de pessoas que não andam de bicicleta. Além das aulas práticas, o espaço promove 

discussões sobre legislação, dicas de segurança relativas a equipamentos e condutas no trânsito. 

A seleção dos participantes contou também com a indicação de outros ciclistas e abordagem de 

pessoas nas ruas. 

Participaram desta etapa cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens. Foi 

perguntado/sugerido ao final das entrevistas o nome ou um modelo de uma bicicleta que poderia 

representar a pessoa e dessa forma, substituir o seu nome próprio. Assim, ficaram estabelecidos 

os seguintes nomes: Barra Forte (mulher, 47 anos, residente do bairro de Igapó), Cargueiro 

                                                 

1 A classificação da faixa-etária e do gênero dos ciclistas no MCCL foi realizada por meio do julgamento do 

pesquisador com base nas características observadas nos vídeos gravados, como será explicado na seção dos 

procedimentos de investigação.  
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(homem, residente do bairro das Quintas), Ceci Benedita (mulher, 54 anos, residente do bairro 

do Tirol), Reclinado (homem, 45 anos, residente do bairro do Tirol), Urbano (homem, 33 anos, 

residente do bairro de Neópolis). 

 

4.2. Procedimentos da investigação 

 

A coleta de dados foi dividida em três momentos distintos: a técnica adaptada do 

mapeamento comportamental centrado no lugar, do mapeamento comportamental centrado na 

pessoa, e a entrevista. As duas últimas estratégias são interdependentes e ocorrem em 

sequência: o mapeamento e, após análise parcial dos dados, a entrevista com os mesmos 

participantes. 

 

4.2.1. Mapeamento comportamental centrado no lugar 

 

O mapeamento centrado no lugar é caracterizado por ser um modo de observação 

naturalístico. O observador é marginal às atividades do lugar e, portanto, não entra em contato 

com as pessoas durante o exame do local. Isso pode ocorrer posteriormente se o pesquisador 

necessitar de dados narrativos para auxiliar o entendimento de determinado fenômeno (Pinheiro 

et al., 2008). Nesse sentido, a caracterização dos participantes relativa ao mapeamento não se 

dá por meio de entrevista, mas mediante os atributos observáveis como por exemplo, o gênero, 

a faixa etária, o tipo de vestimenta e bicicleta utilizada, etc. 

O local escolhido para a investigação foi um trecho da Avenida Roberto Freire, uma das 

mais importantes e movimentadas avenidas da cidade. Entre a década de 1960 e 1980 esta 

avenida era uma estrada carroçável que ligava o centro urbano à colônia de pescadores, casas 

de veraneio e propriedades rurais, além de ser caminho para a Base de Lançamento de Foguetes 
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da Barreira do Inferno. A Roberto Freire é atualmente uma importante via de ligação do restante 

da cidade à zona sul (ver Figura 2 e Figura 3) que é conhecida por ser uma zona de atração 

turística e um polo relativamente recente do mercado imobiliário. A estruturação atual da 

avenida, segundo Nascimento (2011), é decorrente de uma produção espacial feita para os 

automóveis. Para esse autor: 

A Avenida Eng. Roberto Freire, portanto, apresenta uma estrutura que busca atrair o 

cliente motorizado, assemelhando-se à strip, conforme Venturi et al. (2003). A strip é 

um corredor viário comercial visualmente caótico onde prevalecem letreiros e 

propagandas [...]. Nela não há necessidade da arquitetura ser vista, já que é encoberta 

por letreiros e elementos arquitetônicos temáticos iluminados ou dotados de 

“vestimentas” que estimulam o consumo. (p. 40)  

 

 

Figura 2. Localização do bairro Capim Macio no mapa da cidade do Natal. 

Fonte: Costa e Morais (2014), adaptada. 
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Figura 3. Localização da Avenida Roberto Freire e do trecho escolhido para observação. 

Fonte: Costa e Morais (2014) e Nascimento (2011), adaptadas. 

 

O trecho observado da Avenida Roberto Freire foi escolhido por reunir em um só ponto 

uma diversidade de características urbanas, traço necessário para compreender a relação que o 

ciclista desenvolve durante sua prática com o ambiente e com as normas formais e informais. 

Dentre os elementos está o fato supracitado de esta avenida possuir estrutura pensada para os 

automóveis, que são o modo de mobilidade mais favorecido nas cidades brasileiras. Outro ponto 

importante é a diferença das características das calçadas que margeiam o trecho. 

A Calçada 12 (ver Figura 4), que se localiza do lado em que fica o Parque das Dunas, se 

mostra atrativa para caminhadas e uso da bicicleta já que não serve à saída e entrada de 

automóveis, não possui obstáculos, é mais larga, além de existir vegetação ao longo de sua 

                                                 

2 No Apêndice A encontram-se as imagens fotográficas dos setores. 
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margem. A esse respeito, um dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudo Inter-Ações 

Pessoa-Ambiente observou a prática constante de uso da calçada por parte dos ciclistas devido 

à possível insegurança das pistas (ver Vilaça, 2008). 

As calçadas 4 e 5 têm a vantagem, para os ciclistas e pedestres com dificuldade de 

mobilidade, de estarem no mesmo nível da rua, oferecendo, assim, maior liberdade de mudança 

de setor. No entanto, esta mesma característica pode ser prejudicial, já que os motoristas podem 

se sentir mais à vontade para estacionar no espaço destinado à circulação de pedestre, como 

observado durante minhas visitas ao local. Nota-se também a falta de acessibilidade da faixa de 

pedestre que possui rampa apenas na calçada 2 e é desnivelada em relação ao canteiro central 

2. Por fim, existem ainda dois semáforos que podem ajudar em ilustrar como os ciclistas se 

comportam nesse tipo de situação de trânsito. 

Foi necessário desenvolver um croqui do local com os objetos e atributos que fossem 

relevantes ao comportamento dos ciclistas para conduzir a investigação. Para que este 

instrumento pudesse ser confiável, foram realizadas algumas observações iniciais para planejar 

e sistematizar a etapa da produção de dados. Vale ressaltar que o contato direto com o campo 

contribuiu não apenas para a estruturação desta etapa, mas também para o momento da MCCP 

e entrevista. Em suma, para sistematizar a observação os espaços do trecho foram 

individualizados em setores e objetos como consta na representação da Figura 4. 
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Figura 4. Croqui do local da observação. 
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O mapeamento centrado no lugar ocorreu em dias e horários sequenciados (das seis da 

manhã às nove da noite) para que fosse observada uma hora de cada dia. Por exemplo, se 

iniciasse a observação em uma segunda-feira, às seis da manhã, no dia seguinte (terça-feira) a 

observação ocorreria às sete da manhã, e assim por diante, até que se completassem os quinze 

turnos. O planejamento de dias e horários foi remodelado devido à grande quantidade de 

observações e falta de visibilidade à noite. Assim, a sequência arquitetada foi seguida até o 

décimo terceiro dia, ou seja, observei de seis da manhã às seis e meia da noite. Por se tratar de 

uma observação complexa que envolveu características físicas dos ciclistas e percursos, além 

das condições do tráfego, foi necessário gravar imagens em vídeo da circulação de cada ciclista 

em espaço público. Para isto utilizei uma câmera de filmagens comum de celular. Nenhuma 

imagem foi ou será divulgada, elas serviram apenas para fins de documentação e análise. 

Durante a coleta e após análise flutuante dos dados em vídeo, foram criadas categorias 

relativas ao perfil do ciclista e de seus comportamentos no trecho, que foi dividido (ver Figura 

4) para que fosse possível quantificar o seu uso específico. Estas categorias foram quantificadas 

e analisadas no programa SPSS. Além disso, os percursos realizados no trecho pelos ciclistas 

foram desenhados no Google My Maps (serviço online de edição de mapas oferecido pelo 

Google). Com o primeiro programa foi possível obter um panorama quantitativo do perfil dos 

ciclistas e o uso dos setores, já com o segundo, os percursos foram analisados levando em 

consideração as diferenças qualitativas das imagens geradas. 

 

4.2.2. Mapeamento comportamental centrado na pessoa e entrevista 

 

O mapeamento comportamental centrado na pessoa e a entrevista formaram a segunda 

etapa da pesquisa. A ideia básica dessa etapa foi aprofundar a compreensão da relação que os 

ciclistas estabelecem com os ambientes e normas dos espaços urbanos. O MCCP ocorreu por 
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meio de observação indireta. Foi solicitado ao participante que acoplasse à sua bicicleta de uso 

próprio uma câmera de filmagem. Houve uma breve explicação de como utilizar o equipamento 

para que não houvesse problemas no momento em que o mesmo necessitasse operá-la sozinho. 

Esta etapa proporcionou uma maior variação de situações, logo, uma maior riqueza de 

informações sobre como o ciclista age em diferentes espaços o que amplia as possibilidades de 

análise dos dados. 

Após o MCCP, foi realizada a entrevista semiestruturada dividida em três eixos 

temáticos principais (ver Apêndice B). A realização da entrevista se deu com base nos diários 

visuais gerados. Inicialmente, dei a seguinte instrução aos participantes: “Gostaria que você 

narrasse para mim o vídeo que você fez. Procure atentar para a descrição do local por onde você 

está passando e de suas ações no trânsito. Durante sua narração farei algumas perguntas sobre 

o vídeo e outras que seguem o roteiro”. Essa instrução, que faz parte do primeiro eixo da 

entrevista, foi dada para que a perspectiva do ciclista sobre suas ações e sobre os ambientes de 

seu percurso fosse compreendida e para que as perguntas fossem introduzidas com maior 

naturalidade. No segundo eixo, tentei explorar informações preliminares sobre os hábitos de 

uso da bicicleta e os percursos realizados no cotidiano. No terceiro eixo, investiguei as condutas 

do ciclista no trânsito. No momento em que achei pertinente, solicitei que o entrevistado falasse 

sobre algumas de suas ações, como por exemplo, o ato de andar na calçada ou mesmo o de não 

andar na calçada e se expor aos riscos de uma via rápida. 

Os percursos gravados em vídeos foram digitalizados no aplicativo Google My Maps, 

as entrevistas foram transcritas e analisadas por meio da análise temática de conteúdo dirigida 

pelos dados (lógica indutiva) com o auxílio do programa Atlas.ti. Essa última técnica consiste, 

em um primeiro momento, no destaque de unidades de análise e seu posterior agrupamento de 

acordo com os temas (Braun & Clarke, 2006). A aplicação das três estratégias metodológicas 

(MCCL, MCCP e entrevista) teve como objetivo sanar as limitações que, isoladamente, cada 
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uma possuiria e, dessa maneira, tornar possível a compreensão da relação dos ciclistas com o 

ambiente urbano e suas normas.  
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Capítulo 5: Resultados e Discussão 

  

Os resultados que serão aqui apresentados e discutidos são oriundos da aplicação de três 

técnicas distintas de produção de dados. No entanto, as informações geradas estão organizadas 

por temas, já que, apesar de diferentes, as técnicas se complementaram para atender o objetivo 

da pesquisa: investigar a relação dos usuários de bicicleta com os aspectos ambientais e 

normativos do trânsito urbano. Nesse sentido, os temas podem apresentar dados de apenas uma 

das fases ou das duas em conjunto. As informações do Mapeamento Comportamental Centrado 

no Lugar (MCCL) serão apresentadas em forma de figuras com a porcentagem de uso dos 

setores, figuras com os desenhos dos percursos dos ciclistas e uma imagem sinalizando as 

paradas dos ciclistas no trecho observado. Os dados da outra etapa, Mapeamento 

Comportamental Centrado na Pessoa (MCCP) e entrevista, serão expostos por meio de 

fragmentos dos diálogos seguidos de suas análises. 

Me vali dos elementos de uma dança para organizar e ilustrar as análises dos resultados. 

O palco, o ambiente urbano, foi discutido nos capítulos teóricos de modo mais amplo, portanto, 

se fará presente apenas nas descrições dos ambientes específicos da pesquisa. Dessa maneira, 

começo a apresentação pelo elemento da vestimenta dos ciclistas. O segundo tema trabalhado, 

a música, trata da compreensão dos entrevistados em relação às leis de trânsito - neste ponto há 

apenas dados da segunda etapa. O tópico, a coreografia, trata de como os passos são dados e da 

importância do olhar para guiar os movimentos. Por fim, é trabalhado o tema da fuga do padrão 

de movimentos que os ciclistas exibem em alguns momentos do trânsito urbano. 

 

5.1. O traje 
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Pois esta vida não está sopa 

E eu pergunto: com que roupa? 

Com que roupa que eu vou 

Pro samba que você me convidou? 

Com que roupa que eu vou 

Pro samba que você me convidou? 

(Noel Rosa) 

 

Na música de Noel Rosa, a pergunta sobre com qual roupa ir a um samba remonta à 

ideia de adequação. Poderíamos pensar que não há uma forma única de se ir a uma festa, a não 

ser que no convite seja precisado o tipo de vestimenta. Apesar disso, é difícil imaginar encontrar 

pessoas vestidas de saia ou shorts em um evento de tango, ou pessoas vestidas de terno e grava 

num baile funk. O que se percebe é uma certa conformação entre roupa e evento. Nesse sentido, 

trazendo a ideia da vestimenta para a situação de trânsito, qual seria a indumentária adequada 

para os ciclistas? 

Existem diversos estilos de itens vendidos para o público ciclístico. É possível encontrar 

camisetas mais adequadas ao frio ou calor, shorts e calças feitas para pedalar longas distâncias, 

adereços e equipamentos de segurança. De todos os elementos que podem compor o traje, um 

deles é motivo por causar polêmica no meio ciclístico: o capacete. Algumas opiniões são mais 

extremas e vão desde a ditadura do uso à tirania do desuso. Outras, no entanto, são mais 

pautadas na livre escolha. 

No Brasil, o capacete não faz parte dos itens obrigatórios previsto no CTB, ou seja, não 

faz parte do programa oficial do setting. Nota-se no trecho observado no MCCL que quase dois 

terços (65,4%) dos ciclistas não utilizam o equipamento em questão. Apesar do grande número 

de pessoas sem capacete, nas entrevistas realizadas na segunda etapa, esse item é considerado 

como algo que de fato protege os ciclistas. Os trechos abaixo ilustram essa ideia: 

 

Eu nunca, assim, eu já levei três quedas nesse ano… considerada grave, mas que se eu 

não tivesse tido um preparo antes eu teria me machucado mais seriamente… e assim, 

eu ando com todos os apetrechos de... capacete, pedalo sempre de calça (Barra Forte). 
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Eu gosto de usar sempre assim: se eu vou pra um passeio numa trilha… eu vou por 

que eu tenho me/ eu boto por que eu tenho medo dos galhos, por que às vezes aparece 

de cara (Ceci Benedita). 

 

O capacete e outros elementos da vestimenta são mencionados por Barra Forte como 

responsáveis por sua proteção em três quedas que ela levou. Essa experiência motivou Barra 

Forte a continuar utilizando tais equipamentos. Na fala de Ceci, o capacete é visto como algo 

que pode servir ao uso fora da cidade protegendo o ciclista contra possíveis galhos existentes 

nas trilhas. Apesar de ser visto como equipamento eficiente, Ceci discorda que esse tipo de 

equipamento de proteção individual (EPI) serve a todos os eventos de acidentes envolvendo 

ciclistas. Para ela, algumas situações são letais mesmo com o uso de tal utensílio e se existe a 

necessidade de utilizar o capacete no trânsito urbano, essa demanda só pode ser entendida 

devido ao perigo que os carros representam. Vejamos o trecho abaixo: 

 

Nada de obrigado, o mais importante seria que os motoristas respeitassem os ciclistas, 

se isso houvesse não precisava de capacete, uma quedinha básica, não precisaria de 

um capacete. E eu acho que os acidentes que acontecem aí, alguns o capacete protege, 

realmente protege, mas ainda acontece por que o motorista não respeita o ciclista. 

(Ceci Benedita). 

 

Neste trecho, é possível notar também que Ceci possui um posicionamento contrário à 

obrigatoriedade do uso do capacete, perspectiva essa, compartilhada por Reclinado que salienta 

o custo financeiro e a dificuldade que existe na fiscalização dos ciclistas. 

Assim como percebido nas entrevistas, no âmbito da produção de conhecimento, as 

argumentações sobre o uso do capacete e sua relação com as lesões dos ciclistas podem adotar 

uma perspectiva mais individualista ou de cunho mais ambiental. Alguns estudos defendem que 

se houver obrigatoriedade legal do uso do capacete, haverá diminuição das lesões de cabeça e 

pescoço de ciclistas (Karkhaneh, Kalenga, Hagel, & Rowe, 2006). Outros trabalhos afirmam 

que mesmo que haja evidências dessa relação, esse tipo de medida isolada não é efetiva; existem 
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outros modelos de ação que poderiam ser implantados levando em consideração o ambiente 

urbano, dessa forma, não se desestimularia o uso da bicicleta (Robinson, 2006, 2007). 

Nessa linha, os estudos realizados por Chen (2015) e Chen e Shen (2016) identificam 

alguns elementos urbanos relacionados às situações de acidentes envolvendo ciclistas. Fatores 

como densidade de emprego, mistura de usos principais do espaço urbano e iluminação são 

indicadores diretamente ligados ao número de acidentes, ao passo que a velocidade se apresenta 

como atributo inversamente proporcional. Jacobsen (2003) salienta que a quantidade de 

usuários desse modo de mobilidade também está relacionada a segurança. Os achados de seu 

estudo apontam para a diminuição de acidentes no momento que se aumenta o número de 

ciclistas nas ruas. 

Fica evidente que a forma como o ciclista interage com as situações de trânsito, que 

envolvem os aspectos sociais e ambientais, influencia as demandas por tipos de vestimentas e 

equipamentos, no entanto, isso não se realiza uniformemente. As adequações comportamento-

ambiente (social e físico) são relativas podendo variar de pessoa para pessoa ou 

individualmente. Em um setting como o trânsito, em que há diversidade ambiental e social, a 

seleção e obrigação de um tipo único de sinomorfia pelo programa oficial pode afugentar 

potenciais usuários e, assim, tornar o trânsito ainda mais perigoso por haver ciclistas em menor 

número. É como se para todo tipo de festa, fosse obrigatório o uso de chapéu, ou melhor, 

fazendo uma relação entre traje e segurança, seria como, para não sofrer assédio, as pessoas 

tivessem que utilizar roupas mais “adequadas”. Mas seria mesmo a roupa capaz de frear tal 

violência?  

 

5.2. A música 
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A música é responsável por autorizar e vetar os movimentos de uma dança. É claro que 

uma música não prescreve exatamente como se dançar, mas, existem limites determinados pelo 

ritmo. Costumamos notar as fronteiras do permitido mesmo não sabendo dançar. Por exemplo, 

em uma roda de capoeira, que também é um tipo de dança, não se pode tudo, é preciso seguir 

os rituais e o toque do berimbau durante o jogo. De um modo geral, o CTB regula os fluxos e 

paradas dos corpos no ambiente terrestre; seria uma espécie de programa oficial do behavior 

setting que prescreve determinadas condutas que devem estar em conformidade com os 

aspectos ambientais e sociais locais. Nesse sentido, a legislação de trânsito poderia ser 

comparada a um gênero musical pelo grande número de permissões e vetos de movimentos. 

Nesta seção, serão trabalhadas as impressões gerais dos ciclistas entrevistados sobre as normas 

de trânsito. 

Segundo o participante Reclinado, no contexto do trânsito, a lei serve para coordenar os 

movimentos de todos de forma igual, sem que haja privilégios de nenhuma das partes 

envolvidas. Há ainda em seu relato o reclame de amigos sobre as leis de trânsito que deveriam 

oferecer mais direitos aos ciclistas. Ceci compartilha dessa reivindicação e atribui o não 

favorecimento das leis à falta de representatividade dos legisladores. Para ela, quem deveria 

prezar pela mobilidade por bicicletas, não pedala, ou seja, não há uma compreensão maior dos 

impactos que determinadas leis podem ter no uso da bicicleta. 

A relação entre leis e uso da bicicleta vem sendo investigada por alguns estudos. Há 

pesquisas que apontam que a criação de leis mais rígidas, como a da obrigatoriedade do uso do 

capacete, desestimulam a prática do ciclismo (Robinson, 2006, 2007). A falta de empatia dos 

legisladores parece determinante para a criação de leis que favoreçam a prática da bicicleta 

segundo Ceci. É como se as potencialidades de movimentos dos ciclistas não fossem 

contempladas pelo tipo de música e de pista de dança que foi oferecida; quem escolheu a música 

e o local o fez a seu gosto. 
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Rapaz… eu acho, não… sim tem que melhorar alguma coisa, mas do que conheço não 

vejo nada que agrida… assim, eu vejo, muitos colegas ciclistas... são radicais, sabe? 

“Que o… não favorece, que o ciclista tem que poder mais”. Eu entendo que as leis são 

feitas pra… coordenar o todo, né? Pra que nenhum tenha mais direito que o outro. É e 

seguir essas leis coloca todo mundo no eixo onde as pessoas vão se entender… então 

é por isso que eu sigo o código, procuro seguir o código de trânsito, né? Pra não tirar 

vantagem e nem, espero que sigam pra não tirar tirarem vantagem sobre mim. 

(Reclinado). 

 

eu não engulo de jeito nenhum isso, não… até por que, a lei, quem faz são os humanos, 

né? E a maioria deles, quem fazem, eles não tão, eles não pedalam, né? (Ceci 

Benedita). 

 

O trecho acima demonstra a concordância por parte de Reclinado em relação à música. 

Para ele não há problema com o som. Impróprio seria tentar favorecer o gosto de todos os 

públicos presentes no salão. Ceci, contudo, está na festa, mas não gostou do DJ; a música 

imposta parece não lhe agradar. 

Apesar da percepção de não favorecimento, o Código de Trânsito Brasileiro possui 

alguns pontos que vão ao encontro dessa ideia. Em seu parágrafo segundo do vigésimo nono 

artigo, é exposto que os veículos maiores e motorizados devem prezar pela segurança dos 

veículos menores e não-motorizados e é dever de todos cuidar para que a vida do pedestre seja 

preservada. Vale ressaltar que as prioridades em relação a mobilidade não se restringem ao 

âmbito da regulamentação do trânsito. A Política Nacional de Mobilidade Urbana exige dos 

planos municipais de mobilidade priorização dos modais não motorizados e por serviço público 

coletivo (Brasil, 2013b).  

O código de trânsito também aparece nas entrevistas como algo que deve ser cumprido 

para que, dessa forma, se crie uma imagem positiva do ciclista. Nas palavras de Barra Forte: 

 

É, eu acho assim, se eu, é ciclista ele já não é muito bem-visto. Então, eu imagino 

assim, se eu começar a andar em contramão, ficar subindo em calçada, como ele fala, 

como é que eu vou conseguir o respeito dos motoristas? Então, eu tento, dentro do 

possível, seguir as normas de trânsito pra o ciclista. (Barra Forte). 
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De fato, a imagem pública da bicicleta é um elemento importante para as políticas de 

promoção deste modo de mobilidade, por interferir na atração ou na repulsão de novos usuários 

(Daley & Rissel, 2011). No entanto, o que é exposto pela entrevistada é a conquista do respeito 

dos motoristas. Por essa lógica, se o comportamento dos ciclistas for condizente com as leis de 

trânsito, as condutas dos motoristas serão reciprocamente respeitosas. Subentende-se, portanto, 

que o desrespeito às leis de trânsito pode significar o contrário, isto é, o não respeito dos 

condutores. 

Como em qualquer festa, no trânsito a pressão social também influencia o 

comportamento das pessoas. É o que relatam os entrevistados que ligam este elemento ao 

cumprimento ou não do código de trânsito. 

 

Não, não, até os colegas, M., C., fica... batendo contra isso aí, que tem que seguir todas 

as normas no trânsito, mas eu não tenho essa, não. (Ceci Benedita). 

 

Eu só faço algum tipo de barbaridade com ele. (Barra Forte). 

 

Nota-se que a pressão das pessoas da convivência de Ceci é para que ela siga as normas 

de trânsito. Já para Barra Forte, a prática da bicicleta em grupo, por vezes, a faz não seguir as 

regras, mesmo assim, ela continua a julgar esse tipo de comportamento como algo negativo. 

A relação que os ciclistas estabelecem com as normas de trânsito também pode ser 

influenciada por questões práticas. A avaliação sobre o tempo gasto no deslocamento, o 

conforto e a flexibilidade do modal, por exemplo, são alguns dos elementos que estão em jogo 

na hora de utilizar a bicicleta para o trabalho (Heinen, Maat, & van Wee, 2011). Na busca de 

uma melhor experiência da bicicleta, as condições oferecidas são fundamentais. Se o ambiente 

urbano não as oferece, o ciclista pode buscar formas alternativas que, ocasionalmente, vão de 

encontro à lei de trânsito (Shaw et al., 2015). 
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A procura por uma circulação segura pode ter uma relação mais forte com esse tipo de 

comportamento por se tratar de uma questão de sobrevivência. Assim, as experiências 

consideradas perigosas podem fazer com que o ciclista flexibilize suas considerações sobre as 

condutas de violação do código de trânsito. Foi o que aconteceu com Reclinado, após quase ser 

atropelado numa rua, como relatado no trecho abaixo: 

 

e não fui pela calçada pra seguir a norma, ai um motorista da Campus, da empresa 

Campus, tirou uma fina de mim que eu não cai porque eu botei o pé no meio-fio. Aí, 

nesse dia, decidi não ser tão radical, por que eu fazia tudo certo, mas quando dependia 

do respeito dos outros eu não tinha. Aí eu disse não. Então, quando for pra minha 

segurança ou por um pouquinho do meu conforto, agora eu vou… eu vou sair um 

pouquinho da norma. (Reclinado). 

 

Percebe-se que Reclinado relativiza o cumprimento da lei em detrimento da segurança. 

Para ele é difícil seguir as normas de trânsito colocando a vida em risco. 

A forma com que o ciclista compreende seu modo de mobilidade, se mais próximo do 

automotivo, ou mais próximo da mobilidade do pedestre, é outro elemento que talvez possa 

direcionar a sua prática. No salão do trânsito, os entrevistados que se consideram como um tipo 

de veículo demonstram maior apreço à música, isto é, às normas de trânsito. Já os participantes 

que se veem muito diferentes de um automóvel e mais próximo de um pedestre, apresentam 

anseio por mais flexibilidade nas leis. 

 

Assim, eu me coloco como veículo. (Reclinado). 

 

Não acredito que o ciclista precisa de cumprir todas as sinalizações de motorista, não… 

de um carro, não… pode ser simplificado… contanto que ele respeite o pedestre [...] 

até porque o carro, ele é uma coisa muito maior, né? Ele é uma arma muito mais 

poderosa do que uma bicicleta, caso haja algum confronto e o ciclista pode descer da 

bicicleta a qualquer momento e virar um pedestre e o motorista, não. (Ceci Benedita). 

 

O tamanho e, consequentemente, o “poder de fogo” de um carro é, para Ceci, um traço 

que o diferencia da bicicleta. Além disso, segundo ela, a flexibilidade do ciclista em poder se 
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tornar um pedestre num simples movimento parece ser outro ponto de distinção. Por esses 

elementos, a participante não considera necessário ser submetida, enquanto ciclista, às mesmas 

leis que um motorista deve seguir. 

A bicicleta e a caminhada são modos de mobilidades que possuem características 

peculiares se comparada ao carro: esses modais são mais flexíveis; a qualquer momento pode-

se mudar de direção ou parar. Além disso, existe a diferença de experiências e condições das 

pessoas que realizam as ações por meio de bicicleta ou caminhada, que pode variar da idade 

infantil até a velhice. Nessa lógica, os ambientes urbanos que são planejados apenas para atores 

de trânsito profissionalizados desconsideram a humanidade existente nos movimentos e por 

consequência selecionam pessoas que exibem maior capacidade para lidar com essas 

adversidades. Essa falta de acessibilidade não se resume apenas às questões físicas vivenciadas 

no momento do uso da bicicleta, mas toda uma história de experiências que cria a representação 

mental chamada acessibilidade psicológica (R. G. de Araújo, 2002). 

Em suma, as passagens analisadas sinalizaram que os participantes avaliam de formas 

distintas as músicas que são apresentadas, isto é, o Código de Trânsito Brasileiro. Para alguns, 

a música é boa, para outros, nem tanto. Fato é que suas coreografias (as condutas no trânsito) 

não são guiadas apenas pelo código de trânsito, mas por normas baseadas no respeito ao 

próximo, que priorizam o pedestre. Nota-se que o comportamento de flexibilização do padrão 

das normas de trânsito decorre de situações concretas que demandam adaptação das condutas 

em prol da realização deste modo de mobilidade. Há também, a presença da influência social 

tanto para seguir as normas como para ignorá-las, mesmo que de forma circunstancial. Na 

próxima seção, será trabalhado o tema dos passos que compõem a dança. 

 

5.3. A coreografia 
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No caso da circulação urbana, os passos que compõem as coreografias seriam o mesmo 

que o posicionamento dos corpos: para dar um passo é preciso sincronia de modo que a outra 

pessoa perceba o deslocar do corpo do seu par, caso contrário, a dança não fluiria ou alguém 

poderia sair com o pé machucado. Nesse sentido, como dançam os ciclistas na pista e músicas 

dos carros? Nesta seção serão discutidos os tipos de movimentos apresentados pelos ciclistas 

no setting do trânsito. 

Um dos pontos desta temática trazido por Cargueiro diz respeito à necessidade da 

publicização de seus produtos: posicionando-se no meio da pista o som do alto-falante de sua 

bicicleta fica mais claro, assim, mais clientes são atraídos. Esse modo de se posicionar está 

relacionado com um uso mais específico da bicicleta para vendas de picolé, como exposto 

abaixo: 

Não, sempre eu vou no meio, né? Porque no meio abre espaço d’eu anunciar e, de um 

lado e de outro, escutar. (Cargueiro). 

 

Os trechos urbanos nos quais Cargueiro ocupa o meio da pista são compostos por casas 

localizados próximo à universidade e dentro do próprio campus que, no geral, exibem pouco 

trânsito e velocidades mais baixas. Ele diz, ainda, andar no meio apenas em pistas de asfalto 

devido a possibilidade de furar o pneu em outros tipos de pavimentação.  

Mas quando é paralelepípedo ou calçamento aí não fica, não vou arriscar que eu tenho 

medo, porque cada vez que fura um pneu eu perco dez, quinze minutos. Eu perdendo 

dez, quinze minutos, eu perco muita coisa. (Cargueiro). 

 

Percebe-se que a perda de tempo é algo importante para Cargueiro, que precisa vender 

sua mercadoria. Logo, seu comportamento para prevenir esse tipo de situação é andar em 

determinadas posições da pista mais conhecidas por menor ocorrência de furos de pneus. Barra 

Forte também apresenta receio de andar no meio da pista. Para ela, outro lugar que não seja o 

canto da pista a deixa temerosa, entretanto, sua insegurança é de outra natureza: o medo de 
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acidente. Essa forma de sentir o movimentar da bicicleta por entre as ruas e os carros não é 

compartilhada por Urbano e Reclinado que demonstram utilizar de suas posições para controlar 

as ações dos motoristas, como é relatado nos trechos abaixo: 

 

Ó um parceiro de crime. [...] passando que nem uns louco... eu não faço isso que eles 

estão fazendo aqui. Eles vão pra o meio da pista… [...] É, é medo, o meu irmão diz 

que um dia, não sei se você já assistiu aquele filme “Taxi” que inicia o filme com a 

menina, com a ciclista passando por cima de taxi, ele disse que um dia eu vou, ele quer 

me ver igual aquele menina, eu jamais vou fazer isso. (Barra Forte). 

 

Aí coloco no meio da rua a bicicleta pra fechar, tirar o espaço deles. Ai logo que eu 

passo do sinal eu já vou pra direita e deixo livre pra eles passarem… eles não percebem 

as (trecho inaudível), não, mas a gente faz (Reclinado). 

 

aqui eu já puxo logo, puxo o máximo possível, porque se eu vier aqui no cantinho, os 

carros vem tirando fino, passam dois carros aqui de mim, (tu) pode ver que em nenhum 

momento vão passar dois carros de mim... nenhum momento passam dois carros aqui 

ao meu lado, porque eu não deixo, o espaço que eu coloco só pode passar um carro 

(trecho inaudível). (Urbano). 

 

Na coreografia do trânsito, conduzir a dança é uma das formas encontradas pelos 

ciclistas para evitar acidentes, como colisões laterais e traseiras. Reclinado e Urbano 

demonstram um posicionamento mais ativo que passivo quando comparados à Barra Forte que, 

além de ficar amedrontada com tal possibilidade, avalia como imprudente o ciclista que passa 

por ela utilizando o meio dos carros. Em outro trecho, Urbano faz uma ressalva em relação à 

condução da dança: é preciso compatibilidade de velocidades para usar do posicionamento com 

a intenção de comandar os movimentos dos carros. 

 

você pode ver aí que quando eu vejo que a velocidade não é muito boa... eu puxo um 

pouco pro canto que eu vejo que, os carros têm que passar, né? Eu também não vou 

atrapalhar o trânsito. (Urbano). 

 

Não é por acaso que, em pistas com velocidades mais próximas dos carros, os ciclistas 

participantes da pesquisa se posicionem no meio e isso serve tanto para retas como para curvas. 

Vale lembrar que o recomendado pelo código de trânsito é a utilização dos bordos, no entanto, 
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não há uma definição precisa do que seria este setor. Alguns ciclistas consideram bordo o 

espaço existente de uma das margens da via até próximo do centro da pista, o que já possibilita 

o manejo de seu posicionamento a fim de impedir o carro de fazer ultrapassagens. 

O uso do corpo pode servir não só à condução da dança para proteção individual, mas 

também para proteção de outras pessoas. Esse é o caso de Urbano que utiliza seu corpo como 

barreira física para proteger a sua namorada e de Barra Forte que em grupo se sente menos 

frágil. 

 

Eu tô atrás, porque como é uma subida... eu fico lá atrás e um pouco mais ao meio, pra 

os carros não tirarem fino dela, né? (Urbano). 

 

Não, quando eu tô pedalando em grupo, eu me sinto mais confiante... eu sei que os 

motoristas não vão, é, jogar o carro pra cima de mim. Eles, tem uns que às vezes joga, 

mas na hora que eles joga, chega aqueles cinquenta ciclista em cima?... então, já 

intimida o motorista... eu adoro pedalar em grupo, primeiro porque é super bonito você 

ver aquele monte de luzinha piscando. (Barra Forte). 

 

Um dos movimentos ciclísticos mais emblemáticos que recebe o nome de “Massa 

Crítica”, surgiu com esse propósito: andar de bicicleta em grupo para que, dessa maneira, se 

fizessem percebidos pelas pessoas da cidade, especialmente pelos motoristas. A primeira 

“pedalada”, como costuma ser chamada a manifestação, ocorreu em 1992, em São Francisco 

dos EUA. No início, o movimento contou com apenas 60 pessoas, porém, houve um 

crescimento vertiginoso de participantes. Atualmente, esse tipo de manifestação ciclística está 

pulverizada pelo mundo todo e está em permanente diálogo com as questões locais que nem 

sempre se resumem aos problemas da mobilidade (Ludd, 2005). 

Além dessa forma de proteção mais direta, existe a questão da presença do corpo do 

homem, relatada por Ceci Benedita, como proteção à violência urbana mais ampla, apesar de, 

segundo ela, não precisar deste tipo de amparo para si. 
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É tanto que às vezes a gente vai… pra os passeio e na hora da volta eu digo “e você 

vai voltar sozinha?”, eu digo “sem nenhum problema”. Ai tem C. que é o... o homem 

de muitas mulheres, não deixa nenhuma mulher sozinha, ele sempre vem deixar as 

mulheres em casa. (Ceci Benedita). 

 

Percebe-se, portanto, entre os participantes, alguns tipos de comportamentos associados 

ao gênero. Os participantes homens exibiram comportamentos relacionados ao posicionamento 

mais ativo, isto é, demonstraram conduzir a coreografia do trânsito em alguma medida, o que é 

socialmente esperado desse gênero. A entrevista de Ceci Benedita não aprofunda esse tema, no 

entanto, a outra entrevistada mulher (Barra Forte) apresenta elementos de um comportamento 

mais passivo: a ela coube apenas seguir o que lhe é imposto na dança. Esse tipo de diferença 

também se faz presente no MCCL (ver Figura 5 e Figura 6). 
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Figura 5. Uso de setor e percursos das ciclistas classificadas como mulher. 
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Figura 6. Uso de setor e percursos dos ciclistas classificados como homem. 
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Apesar da discrepância dos ciclistas classificados como homens (90,1%) e das 

classificadas como mulheres (9,5%), é possível perceber nas figuras que as mulheres possuem 

percursos mais retilíneos, sem muitas mudanças setoriais, enquanto os homens utilizam mais 

setores. Quase metade das mulheres (48%) utilizaram a Calçada 1 para transitar, a outra parte 

(48%) utiliza as pistas dos cantos (Faixa Parque 1 e Faixa Favorito 3). Esses dois últimos setores 

são utilizados por 60,3% dos homens, já as calçadas 1 e 2, por 37,5%. Porém, a pouca presença 

de mulheres pedalando já diz sobre as diferenças espaciais de gênero, seja no local de ocupação 

ou das formas de ocupação do local. Como foi visto no capítulo 1 deste trabalho, trata-se de 

uma produção espacial de gênero (Cresswell & Uteng, 2008). 

Há um forte debate na literatura sobre a questão de gênero e o acesso à cidade. Como 

também já visto, a mobilidade dos seres humanos não é algo genérico e que pode ser equiparado 

a fenômenos de movimentos naturais como o fluxo dos ventos. Ela é, antes de tudo, reflexo das 

relações de um determinado contexto histórico que produz espaços e tempos não-naturais. 

Assim, como imagem de uma sociedade machista, podemos falar de mobilidades patriarcais 

com seus espaços-tempos também patriarcais que propiciam determinados tipos de mobilidade 

e limitam outras em todas as escalas, desde os espaços internos de uma casa à migração 

internacional. É nesse sentido que Pires (2016) fala em desigualdades ligadas ao uso dos 

espaços urbano e que boa parte delas pode ser reflexo das relações de gênero.  

Os dados apresentados, em síntese, demonstram como é realizada a coreografia dos 

ciclistas. Elementos gerais, como a tentativa de prevenir acidentes para si ou para outros estão 

presentes nas entrevistas. Barra forte apresenta outra maneira de se precaver: evitando transitar 

entre os carros e muito longe dos bordos. Percebe-se que o gênero pode ser um elemento 

conformador dos movimentos: as mulheres com comportamentos mais passivos e os homens, 

mais ativos. Isso também foi observado no MCCL apesar das discrepâncias entre o número de 

pessoas de cada gênero. 
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5.3.1. A coreografia e o olhar 

 

Visão. Esse é um dos sentidos humanos mais citados pelos participantes ao falar sobre 

o tema da movimentação no trânsito urbano. Isso não significa que eles não utilizam outros 

sentidos ou que pessoas com deficiência visual não devam transitar pela cidade, mas o que se 

percebe é a preponderância do olhar. Em cidades que não possuem estruturas acessíveis às 

necessidades especiais, o uso da visão se torna quase uma obrigação, ainda mais quando se trata 

do uso da bicicleta. 

O olhar é referenciado pelos entrevistados de variadas formas. Uma das funções, 

segundo eles, está em perceber os movimentos dos outros atores do trânsito e, ao mesmo tempo, 

se fazer percebido. Não é por acaso que se verifica nos relatos menção à utilização de 

equipamentos que aumentem a visibilidade da rua, com o uso de lanternas, e de si, com o uso 

de luzes que piscam e faixas refletoras. 

 

É, eu tenho dificuldade de enxergar de noite e também… o motorista não pode ter a 

desculpa de que… é não me viu, por que sou quase uma árvore de natal. (Barra Forte). 

 

O olhar é também utilizado para comunicação entre os atores do trânsito. O contato 

visual torna presente a existência do outro e dessa forma, se regula a movimentação e se previne 

acidentes. Nesse sentido, se fazer percebido no trânsito é como um flerte às avessas: se deseja 

a não aproximação. 

 

Eu tô sempre com cuidado com aquele carro, saber se ele está me vendo. (Ceci 

Benedita). 

 

Tá bem do lado fazendo pressão, ai eu olhei pra ele, nessa hora ai eu olhei pra ele, ele 

começou, ó, a puxar pro lado, ó, pode ver. Eu olhei no olho dele, nessa hora eu olhei 

assim pro lado e encarei ele... tipo, olha, eu tô aqui, você tá me vendo, que eu tô vendo 
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que você tá me vendo... aqui vira contramão, aqui os carros já podem vim de lá pra cá, 

por isso que eu tô nessa faixa. (Urbano). 

 

Os trechos acima apresentam formas de os participantes utilizarem o olhar. Enquanto 

Ceci observa para conferir se está sendo vista, Urbano encara o motorista para garantir o seu 

afastamento. Assim como nos passos da dança, isto é, o posicionamento na pista, o olhar da 

participante mulher parece demonstrar um caráter mais passivo, o olhar do homem, um traço 

mais ativo. 

Na impossibilidade de ser percebido pelo olhar do outro, uma das participantes relata se 

valer da audição dos motoristas. Para isso é utilizado um apito. Em suas palavras: 

 

ai eu vou, provavelmente, se aqui tivesse som (trecho inaudível), você ia ver que aqui 

eu apitei, que é pra (trecho inaudível), eu tô no ponto cego do motorista, então eu apito 

que é pra eles verem que eu vou passar. (Barra Forte). 

 

Como em uma dança, em que os movimentos devem ser sincronizados e harmônicos, o 

deslocar da bicicleta depende dos movimentos e paradas dos outros corpos. Nesse sentido, a 

velocidade pode ser um fator humanizador ou desumanizador na medida em que depende mais 

da regulação sensorial humana ou de aparatos técnicos/tecnológicos de regulação dos 

movimentos. 

Uma menor diferença entre a velocidades dos corpos permite o encontro de olhares, a 

sinalização com as mãos, etc. Por esse motivo, os ambientes urbanos que são planejados para 

modos de mobilidade de propulsão humana, como a caminhada e a bicicleta, necessitam de 

adequação espaço-temporal voltada para a escala e potências do corpo humano. Isso pode se 

traduzir em termos urbanísticos e arquiteturais diversos, por exemplo, a diminuição de 

velocidade dos automóveis para proporcionar um ambiente mais seguro e, portanto, mais 

atrativo às pessoas (Gehl, 2013; Pucher & Buehler, 2008). 
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O estabelecimento do contato visual com o ambiente e seus componentes, nos termos 

da teoria dos behavior settings, permite o filtro de informações e consequentemente a seleção 

de objetos físicos e sociais que respondam às necessidades prescritas pelo programa. Assim, os 

comportamentos dos ciclistas se ajustam aos aspectos ambientais, isto é, estabelecem a 

sinomorfia. Em caso de perturbação do programa, mecanismos sensores e executores são 

acionados. Como já visto, os mecanismos sensores dizem respeito, normalmente, aos sentidos 

humanos, no entanto, isso não exclui a possibilidade de criação de dispositivos sensores não-

humanos como os radares eletrônicos. Nesse sentido, o uso de lanternas, luzes que piscam, 

faixas refletoras e as situações de “olho-no-olho” podem ser interpretadas como uma forma de 

aumentar a sensibilidade do mecanismo sensor do ciclista e também dos outros componentes 

humanos do setting, como os motoristas, outros ciclistas e pedestres. Assim, se garante a 

visibilidade e por consequência a prevenção de acidentes. 

 

5.4. Dançando fora do ritmo 

 

No âmbito da mobilidade urbana, os ciclistas, por vezes, exibem uma coreografia 

descompassada; em dissintonia com a música oficial. Na pesquisa, foram observadas algumas 

formas de violação do código de trânsito por parte desse público, a saber: o “furo” do semáforo, 

o posicionamento na faixa de pedestre, o uso das calçadas e a contramão.  

 

5.4.1. Semáforo e faixa de pedestre 

 

O semáforo é um dos elementos que regulam o trânsito nas cidades. Seus sinais fazem 

pessoas seguirem os seus caminhos ou pararem por instantes. Apesar de ser um dispositivo 

tecnológico, não é neutro, afinal, trata-se de mais uma criação humana, portanto, existem 
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questões políticas e ideológicas que envolvem a sua utilização. As prioridades de fluxo, 

consequentemente, de paradas, são uma forma de controle que representam a diferença com 

que o Estado trata os diferentes modos de mobilidade (Cresswell, 2006). 

No MCCL, só foi possível analisar a relação que os ciclistas estabeleceram com os 

comandos de fluxos e paradas emitidos pelo semáforo de forma indireta devido ao meu 

posicionamento no local estudado, no entanto, esse dado se tornou disponível no MCCP que 

embasou as entrevistas. 

O semáforo, ao mesmo tempo em que regula a passagem de veículos, atua sobre os 

movimentos dos pedestres. Segundo o código de trânsito, os veículos não podem avançar o 

sinal vermelho e nem parar sobre a faixa de pedestre, apesar disso, o que se percebeu nas duas 

etapas da pesquisa, foi o posicionamento dos ciclistas mais à frente da faixa. A Figura 7 

localizou espacialmente as paradas momentâneas de 29 pessoas do MCCL. Observa-se que os 

ciclistas que estão no sentido do Semáforo 1 pararam na e após a faixa de pedestre. No Semáforo 

2 não há faixa, portanto, o que se pode dizer é que esses ciclistas, assim como os do semáforo 

1, também param à frente dos carros, bem próximo à esquina da rua. 

 

 

Figura 7. Mapeamento dos pontos de parada dos ciclistas. 
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A variação do local de parada em relação à faixa de pedestre também se faz presente na 

segunda etapa. Assim como o posicionamento dos ciclistas nas pistas, o lugar ocupado na faixa 

de pedestre serve à visibilidade. Para Ceci e Reclinado, posicionar-se mais à frente dos carros 

torna-os mais visíveis e também lhes permite visualizar melhor o cruzamento:  

 

Pra, tanto pra eu poder ver o fluxo que vem aqui na minha direita, como pra que eu 

fique mais visível pra os carros que param atrás de mim. (Ceci Benedita) 

 

É mais seguro eu parar depois da faixa, por que eu já fico mais perto do cruzamento, 

quando o sinal abre eu consigo ganhar mais tempo pra poder eu passar sem levar 

fechada… é mais seguro, mas eu ainda prefiro parar antes, eu acho que é mais 

respeitoso, é em relação ao todo, né? (Reclinado). 

 

Percebe-se que Reclinado possui um comportamento diferente de Ceci. Ele utiliza o 

espaço entre a linha de retenção de veículos e a faixa de pedestre para estacionar a bicicleta 

enquanto aguarda o sinal ficar verde. Essa parece ser uma forma de amenizar ou compensar o 

não cumprimento do CTB: se infringe, mas não há desrespeito nesse ato. Independente do exato 

local do posicionamento, o que os relatos sobre esta ação trazem é a prevenção de acidentes 

como tema central, algo recorrente nas falas dos entrevistados. Nesse sentido, o comportamento 

dos ciclistas em relação à faixa de pedestre parece ser reflexo da interação com o meio, isto é, 

advém de necessidades sentidas de segurança que estão atreladas à sua visibilidade. Para sanar 

esse tipo de conflito, algumas cidades implantaram uma espécie de setor exclusivo voltado à 

parada de ciclistas em avenidas muito movimentadas. As chamadas “bike/bicycle boxes” 

reduzem consideravelmente o conflito de ciclistas e motoristas, além de promover a imagem de 

um ambiente urbano “amigável” ao uso de bicicletas, o que contribui ainda mais para o 

incentivo deste modal (Dill, Monsere, & McNeil, 2012; Loskorn, Mills, Brady, Duthie, & 

Machemehl, 2013).  

Em relação à violação do semáforo, o único participante que não avançou o sinal 

vermelho durante as gravações foi Reclinado. Segundo seu relato, só haveria possibilidade de 
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violação do semáforo se percebesse uma possível situação de assalto. Esse motivo também é 

compartilhado por Ceci Benedita, porém, ela aponta outra questão que envolve a violação do 

semáforo: diminuir a sua exposição ao sol. 

 

Agora, a não ser que haja alguma situação que envolva assalto, ai eu passo. 

(Reclinado). 

 

não precisa que eu fique lá parada e exposta no sol se eu posso passar em segurança, 

entendeu? (Ceci Benedita). 

 

A relação da exposição ao sol e da violação de semáforos tem sido observada em alguns 

estudos sobre infração de trânsito. Nos cruzamentos de algumas cidades chinesas, por exemplo, 

foram instalados toldos para que o ciclista espere a abertura do semáforo protegidos do sol. O 

maior conforto na espera foi constatado como elemento importante associado à não-violação 

do sinal vermelho por parte de ciclistas (Zhang & Wu, 2013). As influências das condições 

climáticas não se restringem ao furo do sinal vermelho, esse elemento influi de maneira mais 

ampla nas práticas dos modos de mobilidade. A bicicleta é um dos modais sujeitos às variações 

do clima por expor seus praticantes ao ambiente externo (Böcker, Dijst, & Prillwitz, 2013). 

Outro ponto significativo tornado evidente pelas entrevistas foi a percepção de 

segurança nas travessias e o comportamento de violação, o que corrobora outros estudos que 

observaram este tipo de fenômeno (ver Johnson, Charlton, Oxley, & Newstead, 2013; Johnson, 

Newstead, Charlton, & Oxley, 2011). Ao perceber a diminuição do tráfego e consequentemente 

dos riscos envolvidos na travessia, os participantes ultrapassam o sinal vermelho, como 

sinalizado em seus relatos: 

 

Se eu vejo, eu paro, vejo que não tem nenhum risco, não precisa que eu fique lá parada 

(Ceci Benedita). 

 

Não, eu presto atenção, mas às vezes, quando eu tô muito apressado, eu olho mais pra 

esquerda e não vem carro... (Cargueiro). 
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O furo do semáforo também pode obedecer ao fenômeno que deu nome a um dos 

movimentos ciclísticos mais conhecidos citado anteriormente: a massa crítica. Esse fenômeno 

foi observado nos cruzamentos das grandes cidades chinesas em que o tráfego era interrompido 

devido ao acúmulo de bicicletas. Em um determinado momento, ao atingir o chamado ponto de 

massa crítica, os ciclistas conseguiam parar o trânsito dos carros e atravessar a rua (Ludd, 2005). 

Esse tipo de episódio é mais frequente em cidades com grandes números de usuários cotidianos 

de bicicletas ou quando há algum evento que congrega os ciclistas. Barra Forte relata frequentar 

grupos que utilizam a bicicleta para lazer na cidade e em trilhas fora do ambiente urbano. Para 

ela, a sensação de andar em grupo é de maior segurança: 

 

É porque eu sou corajosa quando eu tô em grupo, sozinha eu sou covarde, eu não faço 

isso. (Barra Forte). 

 

Para tentar driblar a violação do sinal vermelho por parte de pedestres e ciclistas, 

algumas cidades chinesas introduziram agentes de trânsito em avenidas de grande circulação 

de tráfego misto. Essa medida inibiu parte das infrações cometidas pelos ciclistas (Yang, Abdel-

Aty, Huan, Jia, & Peng, 2016). De um modo geral, os participantes da pesquisa não consideram 

positivo violar o semáforo, no entanto, o fazem. Nesse sentido, é preciso pensar até que ponto 

a violação do sinal vermelho não sinaliza outra questão: a demanda por regulamentações mais 

condizentes com as potencialidades deste modo de mobilidade. 

 

5.4.2. Calçadas 

 

As outras formas de descompassos observadas foram o uso das calçadas e da contramão. 

A Figura 8 e a Figura 9 representam o uso dos setores e os percursos dos ciclistas do MCCL, 

sendo que na primeira figura, o sentido do fluxo está para a direita e na segunda, para a esquerda. 
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A diferença do número de ciclistas na comparação por sentido do fluxo é de apenas 19 pessoas 

de um total de 237, o que nos permite uma comparação sem muitas discrepâncias entre os 

grupos. 

No geral, as faixas laterais das vias são bem utilizadas como setores iniciais do percurso 

(momento 1) em ambos os sentidos. No sentido da direita (Figura 8), tem-se um uso massivo 

do setor “Faixa 3 Favorito” que corresponde a dois terços (66,7%) de todo o tráfego inicial. Já 

no sentido da esquerda (Figura 9), o setor “Faixa 1 Parque” possui 42,6% do tráfego. Isso 

significa que o sentido das faixas, e por consequência dos automóveis, conduz os ciclistas a 

seguir o mesmo sentido quando compartilham as pistas. Algumas especificidades ambientais 

podem ter contribuído para isso, como o alto limite de velocidade (70 quilômetros por hora), a 

delimitação bem definida das faixas e o grande número de pistas (três para cada sentido), que 

podem servir como barreiras para um trânsito menos condizente com o sentido dos carros. 

Em relação ao uso de calçadas, nota-se uma diferença expressiva quando se compara o 

uso da calçada 1, que margeia o setor Faixa 1 Parque, e das que margeiam o setor Faixa 3 

Favorito (calçada 2 e 5). Tanto no sentido do fluxo da direta como no da esquerda (29,1% e 

45,1% respectivamente) o setor “Calçada 1” é mais utilizado que as outras calçadas. Ao analisar 

os aspectos físicos e espaciais das calçadas citadas, percebe-se diferenças de largura, de 

continuidade, de nível e de trânsito. O setor “Calçada 1” se caracteriza por ser mais largo e 

contínuo que os setores das calçadas 2 e 5, além de ladear uma extensa área verde da cidade 

servindo assim como uma “via expressa” exclusiva para pedestres e ciclistas. Já as calçadas 2 

e 5 são utilizadas para entrada e saída de automóveis sendo que a calçada 2 é quase toda no 

nível da pista o que facilita o estacionamento irregular de carros neste setor. Outra característica 

destas duas calçadas é a largura relativamente menor que a da calçada 1 e a interrupção 

representada no trecho apenas pelo setor “Rua Adjacente”, mas que se verifica ao longo de toda 

a extensão da Avenida Roberto Freire. 
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Figura 8. Uso de setor e percursos dos ciclistas no sentido da direita. 
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Figura 9. Uso de setor e percursos dos ciclistas no sentido da esquerda. 

 

O uso das calçadas se torna ainda mais evidente quando os ciclistas estão no sentido 

oposto ao da via de referência3 (Figura 10). Somadas, as calçadas respondem por 82% do fluxo 

destes ciclistas no momento 1 do percurso, sendo que a mais frequentada ainda é a calçada 1 

                                                 

3 Apesar de as calçadas não possuírem sentido de trânsito, foi tomado como referência o sentido da via que elas 

margeiam. 
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(79,2%), possivelmente, pelas características supracitadas. Percebe-se que esta calçada possui 

uso de início e fim de percurso, sendo, na maioria dos casos, apenas abandonada para se descer 

a baia de ônibus com posterior retorno em alguns momentos. As calçadas 2 e 5 possuem um 

uso peculiar para os ciclistas que seguem na contramão: são mais frequentadas nos momentos 

2 e 3. Os pontos de mudança de setor estão mais concentrados próximo à parada de ônibus da 

calçada 5, ao cruzamento com o setor Rua Adjacente e às rampas de acesso da calçada 2. Estas 

movimentações do setor Faixa 3 Favorito para as calçadas 2 e 3 podem ser entendidas como 

manobras eventuais à procura de espaços mais seguros já que há menos exposição aos 

automóveis se comparados ao setor Faixa 2 Favorita, outro setor de uso eventual.  
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Figura 10. Uso de setor e percursos dos ciclistas que estão no sentido contrário ao das vias. 
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Os ciclistas que seguiram o sentido da via (ver Figura 11) apresentaram outros modos 

de movimentação: utilizaram as pistas mais próximas às calçadas (Faixa 1 Parque e Faixa 3 

Favorito) do início ao fim do percurso – do total de 215 ciclistas, apenas 41 (aproximadamente 

19%) saíram do setor de origem para outro – e se movimentaram com maior frequência para as 

pistas centrais (Faixa 2 Parque e Faixa 2 Favorito). Os pontos de mudança de setor também se 

mostraram semelhantes: próximo das paradas de ônibus das calçadas 1 e 5 -- local em que há 

parada de carros e consequente desvio por parte dos ciclistas que tendem a retornar após a 

ultrapassagem -- ao cruzamento com o setor Rua Adjacente e às rampas de acesso da calçada 

2. 
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Figura 11. Uso de setor e percursos dos ciclistas que estão no sentido das vias. 

 

Nas entrevistas realizadas na segunda etapa, alguns elementos se destacaram nas falas 

dos participantes em relação ao uso das calçadas, dentre eles está a qualidade do piso. Para 

evitar a trepidação causada pelos paralelepípedos, Reclinado e Urbano sobem o passeio em 

alguns momentos de seus percursos, como relatado abaixo: 

 

Tô, tô na calçada pra evitar a trepidação do calçamento. [...] Ai eu faço o seguinte hoje 

em dia, quando tem pouco... fluxo de pessoa, eu vou pela calçada. (Reclinado) 
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Peguei a calçada, porque aqui essa rua é paralelepípedo, né? [...] É ruim de andar de 

bicicleta com o paralelepípedo assim. (Urbano). 

 

Na fala de Reclinado aparece um elemento que não é exposto por Urbano: a avaliação 

do fluxo de pedestre. Na busca por um melhor bailado, Reclinado demonstra empenhar-se para 

não atrapalhar os pedestres nos momentos em que dança fora do ritmo, isto é, flexibiliza o 

cumprimento do CTB. 

Numa pista muito movimentada por carros, os cantos parecem ser também locais mais 

seguros para dançar. É o que relatam os participantes ao falarem sobre o uso das calçadas.  

 

Quando precisa, eu ando pela calçada, mas respeitando sempre o pedestre [...] sei que 

a prioridade é dele, quando vem um que eu sei que ele vai tá, assim, se assustando pela 

minha presença ali, eu paro, [...] espero ele passar… eu sempre que preciso eu ando 

pela calçada [...] Prezando pela minha segurança eu ando sim pela calçada (Ceci 

Benedita) 

 

E toda a palestra que eu dou hoje eu digo: “Olhe, eu procuro, eu faço o possível pra 

não andar sobre a calçada, mas onde a minha vida tá em risco, eu ando pela calçada.”. 

(Reclinado) 

 

Rapaz, eu não segui pela rua por causa do trânsito. [...] porque quando eu venho, 

atravesso, aí vem carro de lá e vem outro de cá, pode vir um de lá, eu tenho medo de 

levar pancada. (Cargueiro) 
 

Percebe-se que a ponderação entre o risco de andar nas ruas e o uso da calçada se faz 

presente em todas as falas. O elemento da flexibilização pautada no respeito ao pedestre aparece 

novamente, só que dessa vez, no discurso de Ceci. Outro ponto evidenciado pelos relatos é a 

autoconsciência do descumprimento da norma. O fato de se saber descumprindo a norma parece 

fazer com os ciclistas se comportem de modo a compensar suas ações. Isso também se evidencia 

na fala de Reclinado exposta logo abaixo: 

 

Quando vem pedestre, ou eu abro, deixo o espaço da calçada todinha pra ele, ou então, 

paro e até que o pedestre passe. Eu sempre dou a preferência, eu sei que eu tô errado 

mesmo, a preferência é do pedestre. (Reclinado)  
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Pelo CTB, o ciclista não pode subir na calçada, a não ser que isso seja regulamentado 

pelos órgãos competentes. Nesse sentido, as falas que trazem a ideia de “preferência do 

pedestre” parecem demonstrar a recriação de normas que deem legitimidade ao ato. Esse 

entendimento pode também assumir o sentido inverso. Ceci demonstra em sua fala que seu 

comportamento de uso das calçadas tem que ver com a falta de legitimidade do poder público 

em cobrar o cumprimento do CTB. Segundo ela: 

 

Se os nossos gestores não seguem, não fazem tudo que devem fazer pra proporcionar 

a nossa segurança, por que é que eu tenho que fazer cem por cento do jeito que a lei 

manda? 

 

No geral, as falas acima demonstraram que o uso das calçadas está associado às questões 

de segurança e conforto dos ciclistas. Há também a presença de ajustamentos criativos, em 

decorrência do se perceber infringindo a lei, de modo que o uso das calçadas se torne algo 

respeitável. 

 

5.4.3. Contramão 

 

 A dança fora do ritmo não é só marcada pelo furo do sinal vermelho ou uso das calçadas; 

a contramão também se faz presente como elemento que compõe a coreografia dos ciclistas. Os 

relatos sobre o ato de pedalar na contramão vão desde explicações contextuais sobre os vídeos 

até formulações mais amplas. Reclinado afirma não se sentir confortável em andar na 

contramão da mesma forma que o incomoda o furo do sinal vermelho, questão já discutida, mas 

que aparece em sua fala novamente: 

 

Reclinado: Não gosto mesmo. Me incomoda fazer... e cortar (o sinal). São as duas 

coisas que me incomodam. 
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A pressão social aparece novamente no relato de Barra Forte como fator de influência, 

só que agora voltado para o ato de andar na contramão. Ela afirma que se estivesse só, não 

agiria da mesma forma, seria mais condizente com as leis de trânsito. Em suas palavras: 

Eu vou fazer uma contramão mais lá na frente. Por quê? Por que ele me forçou. [...] É, 

eu, por mim, se eu tô sozinha aqui eu sigo reto, vou até faixa de pedestre que é em 

frente à Coteminas, desço da bicicleta, peço parada, atravesso a faixa de pedestre e vou 

pra casa. (Barra Forte). 

 

O ciclista que dança com Barra Forte em um dos percursos filmados parece orientar 

suas ações em determinados momentos. O que parece se fazer presente aqui é, novamente, a 

atividade do homem no guiar da dança mesmo em situações de disritmias.  

Os discursos dos ciclistas trazem outra função da contramão no exercício da bicicleta 

no ambiente urbano: a diminuição do percurso. 

Sim, é, por que eu não me liguei que pra eu ir fazer o trecho que eu queria eu tinha que 

ter ido lá na frente. [...] Quando eu cheguei já estava na rótula, bastava uma pequena 

contramão. Eu, como infratora que ainda sou, foi pra diminuir o percurso (Ceci 

Benedita). 

 

Por que às vezes você, você é forçado a fazer uma contramão... entendeu? Às vezes 

você é. Tem situações em que você é forçado a fazer uma contramão porque não tem 

uma alternativa melhor. Você tem que fazer uma contramão ali pra ganhar um... tempo, 

você tá com pressa, entendeu? Mas, assim, no geral, eu não faço. (Barra Forte). 

 

 O tempo gasto nos percursos dos ciclistas, como pôde ser observado, é considerado na 

prática desse modo de mobilidade pelos participantes. Isso implica, em alguns casos, na fuga 

da regra para poder economizar tempo, como é o caso do ato da contramão. De fato, o tempo é 

um dos fatores avaliados no uso da bicicleta. No entanto, alguns estudos demonstram que o 

tempo em si não é o único fator que influencia as experiências deste modal, as facilidades 

disponíveis interferem também na avaliação do tempo gasto (Hunt & Abraham, 2006). Uma 

mesma duração de percurso é vista como mais onerosa em vias de tráfego compartilhado do 

que em pistas exclusivas para bicicletas. Nesse sentido, esses dados podem dialogar tanto com 



98 

 

os relatos que trazem a contramão como ato de economia de tempo, como com os dados 

encontrados no MCCL que demonstram a dominância do uso do Setor Calçada 1, 

principalmente utilizada no sentido inverso à via de referência. Parece haver uma busca por um 

menor gasto do tempo e de locais em que a duração do percurso seja menos enfadonha. 

Em relação à segurança do ato da contramão, observa-se que nem todas as condutas 

dessa natureza são consideradas da mesma forma, podendo variar da condição de segura à 

insegura, a depender do tamanho do percurso.  

 

da Ayrton Senna, logo no início do trecho, aí ali é uma contramãozinha que não tem 

problema pra mim pegar. O problema é você tá vim andando na contramão... que os 

carros vem numa outra direção, né? (trecho inaudível) você tá indo, é um, é de 

encontro, né?; choque. (Urbano)  

 

Nota-se que Urbano utiliza a palavra contramão no diminutivo, o que pode sinalizar a 

tentativa de diminuir a importância de seu ato. Mais à frente, ele lança mão do verbo no 

gerúndio ao falar da contramão, passando uma ideia de continuidade do ato e diz que esse é o 

problema, isto é, o quanto você anda no sentido inverso. 

O participante Cargueiro pensa diferente de Urbano. Para ele, andar na contramão 

significa prevenir acidentes. Cargueiro parece confiar no que seus olhos conseguem ver. Para 

ele: 

É, porque na contramão eu tô vendo de quem vem. [...] Tá entendendo?... Porque, se 

eu for na mão-certa, eu não tô vendo de que, não tô vendo, tô vendo quem é vai de lá, 

mas eu não tô vendo se alguém vai bater em mim e eu indo na contramão, eu tô vendo. 

A minha direção, tá entendendo?... Quem vem de lá pra cá (Cargueiro). 

 

Apesar de designar o ato de andar no sentido dos carros com a expressão “mão certa”, 

quando perguntado sobre o CTB, Cargueiro demonstra não o conhecer diretamente, ao mesmo 

tempo em que diz conhecer algumas situações de trânsito funcionam, como relatado: 

 

Rapaz, eu nunca, essa coisa de norma de trânsito, não, mas eu sei [...] Sei, porque, às 

vezes, quando eu vou na minha direita, às vezes, vem o carro... com a, chega lá na 
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frente o cara, a sinaleira, eu vou entrar à direita, ai eu paro, espero que ele passe 

(Cargueiro). 

 

A falta de conhecimento das leis de trânsito por completo ou de suas partes, pode fazer 

com que a pessoa não seja guiada pelas regras e nem se sinta infratora. Por vezes, 

comportamentos desse tipo são considerados os mais adequados pelo individuo para 

determinadas situações. As violações das normas de trânsito só podem ser assim classificadas 

se houver conhecimento da lei, ou seja, se for uma escolha. Na falta de conhecimento, condutas 

como essas seriam melhor rotuladas como erro (Rocha, 2005). Apesar dessa discussão não ter 

valor no âmbito da aplicação de multas e demais sanções previstas pelo código de trânsito, ela 

se faz necessária para compreender as relações que os ciclistas estabelecem com os aspectos 

ambientais e normativos do trânsito urbano.  
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Capítulo 6: Considerações Finais 

  

Mover-se por meio da bicicleta nas cidades brasileiras, não é tarefa fácil. Os ciclistas 

que se arriscam nessa prática se deparam com ambientes e tempos feitos para os carros que 

ditam o modo de se movimentar no meio urbano. Nesse sentido, o estudo teve como objetivo 

investigar a relação que os ciclistas estabelecem com os aspectos ambientais e normativos do 

trânsito urbano. Os dados permitiram trabalhar com algumas das formas dessa relação, a saber: 

a necessidade ou não do capacete durante circulação no trânsito, os discursos sobre o código de 

trânsito, as formas de mover o corpo durante a prática da bicicleta, e por fim, os 

comportamentos que fugiram às normas.  

Em relação às lentes teóricas utilizadas nesse trabalho, a leitura do uso da bicicleta no 

ambiente urbano por meio da teoria dos behavior settings se mostrou proveitosa por ter 

auxiliado na construção do método e na compreensão das condutas dos ciclistas. A utilização 

do conceito de mobilidade trabalhado por Cresswell (2006) contribuiu para a estruturação da 

análise por incorporar noções ideológicas e culturais que atravessam a mobilidade dos corpos 

e a produção dos espaços urbanos.  

Em relação ao método, a mistura das abordagens quantitativa e qualitativa permitiu 

ampliar o escopo da análise. No MCCL, a gravação de vídeos se revelou profícua visto que o 

material produzido poderia ser acessado continuamente, o que facilitou a reflexão teórica 

fundamentada nos dados. A entrevista com base nos diários visuais também se mostrou bastante 

vantajosa por ter driblado possíveis entraves relativos a desejabilidade social já que se tratou de 

uma pesquisa que investigou a relação do ciclista com a norma de trânsito. 

 No geral, percebe-se que o modo de se vestir e quais equipamentos utilizar ainda é um 

tema polêmico no meio ciclístico. O MCCL demonstrou que poucos mais de um terço dos 
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ciclistas utilizaram capacete no momento em que transitaram pelo local observado. Já os 

entrevistados demonstraram posicionamentos diferentes em relação ao uso ou não deste 

equipamento. Para uns, o capacete é uma forma de proteção individual eficiente, para outro, 

isso não ocorre em todas as situações. Em acidentes de trânsito o capacete seria pouco eficaz, 

servindo apenas para amenizar possíveis quedas e proteger o usuário contra galhos. A única 

unanimidade em relação ao capacete é a opinião desfavorável à sua obrigatoriedade, mesmo 

entre os participantes mais adeptos. O que prevalece nos discursos, é a convicção no 

discernimento do ciclista. 

As considerações sobre o Código de Trânsito Brasileiro tecidas pelos entrevistados, 

apresentaram opiniões diversificadas. Enquanto uma parte relatou conformidade com as normas 

do código de trânsito, outros demonstraram descontentamento por achar que a bicicleta não é 

favorecida pelas leis. Parte desse desfavorecimento foi atribuída à não representatividade dos 

legisladores que, segundo os participantes, não compreendem o uso da bicicleta. A não 

legitimidade dos que fazem a lei, foi julgada ainda como motivo para não seguir as normas de 

trânsito. 

As formas dos ciclistas se movimentarem no contexto do trânsito urbano parecem 

refletir as necessidades percebidas e as possibilidades de respostas de cada um. Para manter os 

carros afastados os homens utilizaram um posicionamento mais ativo, isto é, expondo mais seus 

corpos as disputas por território nas ruas. As mulheres demonstraram menor atividade nesse 

quesito ao manterem-se mais inertes. As diferenças de gênero se manifestaram no MCCL de 

duas formas. Na primeira, percebe-se uma desigualdade muito acentuada em relação ao número 

de ciclistas homens e mulheres que circularam no trecho observado, o que já anuncia a falta de 

receptividade do espaço público para as mulheres. Quando estão nas ruas, e ai se expressa a 

segunda forma, as mulheres apresentam movimentos mais contidos se comparados aos homens 

que percorrem diversos setores do trecho. 
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A diferença de gênero está presente ainda na formar de utilizar o olhar, sentido mediador 

mais relatado pelos ciclistas no contato com o trânsito. Novamente, a passividade se faz 

presente no olhar das mulheres que se limitam a perceber o estado do trânsito. Já os homens, 

relatam confrontar seus olhares com o dos motoristas a fim de se fazerem presentes e assim, 

conseguirem manter os carros distantes. 

Em suma, os dados das duas etapas apontam que os comportamentos de infração 

existem em graus e em formas variadas no meio ciclístico e são influenciados pelas 

configurações ambientais das diversas situações de trânsito em que o ciclista se encontra. Se 

consideradas as questões mais práticas do uso da bicicleta na cidade, as violações observadas e 

comentadas pelos ciclistas podem ser interpretadas como ajustamentos criativos que visam 

manter a segurança e o conforto em algumas situações do trânsito. Nesse sentido, as 

experiências de risco são relatadas como promotoras da flexibilização das normas por parte de 

alguns entrevistados. Os ciclistas que participaram das entrevistas relataram também, em sua 

maioria, saber quando infringem a norma de trânsito. Alguns, por esse motivo, buscam orientar 

suas condutas por meio do respeito. A fuga da norma oficial por parte dos ciclistas pode ser 

interpretada, em outro nível de análise, como uma forma de resistência política que se vale do 

modo de mobilidade por bicicletas para se contrapor à estruturação urbana baseada no modo de 

mobilidade dos carros.  

Apesar de esse trabalho ter discutido o protagonismo dos modos de mobilidade na 

estruturação das cidades, análises mais aprofundadas em relação à produção espacial no 

contexto do capitalismo se fazem presentes. Essa discussão se faz mais urgente principalmente 

quando se parte de uma perspectiva ecológica que tem como pressuposto básico a influência de 

fatores extraindividuais na produção do humano.  
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Apêndice A 

 

 

Figura A1. Setores Faixa Favorito 1, 2 e 3. 

 

 

Figura A2. Setores Faixa Parque 1, 2 e 3. 

 

 

Figura A3. Setor Faixa de Pedestre. 

 

 

Figura A4. Setor Zebra. 
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Figura A5. Setor Rua Adjacente. 

 

 

Figura A6. Setor Calçada 1. 

 

 

Figura A7. Setor Baia de Ônibus e duas rampas de acessibilidade à calçada 1. 
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Figura A8. Setor Calçada 2 e sua rampa de acessibilidade. 

 

 

Figura A9. Setor Calçada 3 e sua rampa de acessibilidade. 

 

 

Figura A10. Setor Calçada 4. 

 

 

Figura A11. Setor Calçada 5. 

 

 

Figura A12. Setores Canteiro 1 e 2 (da esquerda para a direita).  
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Apêndice B 

Roteiro de Entrevista 

 

(Explorar as informações sobre o percurso filmado) 

 Descrever o percurso assistindo o vídeo 

 Fale-me sobre esse percurso. 

 É sempre o mesmo percurso? 

 

(Informações preliminares sobre o percurso) 

 Quanto tempo do percurso 

 Saída e chegada 

 Em grupo? 

 Você faz o caminho do vídeo frequentemente? Há quanto tempo? 

 

(Explorar a relação do uso da bicicleta com os ambientes frequentados) 

 Explorar conhecimentos sobre o código de trânsito. Não preciso me referir 

diretamente ao código. 

 Fale-me sobre esse ato 

■ Andar sobre a calçada 

■ Furar o semáforo 

■ Andar na contramão 

 Se a (o) participante conhecer o código e explicitar isso, posso explorar seu 

posicionamento. 

 Quais dessas regras você considera as mais importantes? 

 Você adicionaria alguma norma de trânsito? 

 Você modificaria ou removeria alguma norma de trânsito? 


