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RESENHA  
 
Diante dos conflitos cotidianos entre ciclistas e motoristas na cidade do Recife e do foco global na bicicleta 
como solução para a crise da mobilidade, buscamos explorar como tem se dado a produção e gestão de 
espaços nos sistemas urbanos de transporte com base em preceitos filosóficos desenvolvidos por Henri 
Lefebvre e a abordagem dos sistemas sociotecnicos de Kingsley Dennis e John Urry. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Produção de Espaço, Ciclistas, Crise da Mobilidade. 
 
INTRODUÇÃO  
 
Com um título provocador, After the Car, os sociólogos Kingsley Dennis e John Urry anunciavam, em 2009, o 
que hoje testemunhamos ser a crise da mobilidade, marcada por uma decadência da soberania do automóvel, 
soberania esta conquistada ao longo do século XX em grande parte do mundo capitalista. Os autores previam 
a chegada de um sistema pós-carro, ou seja, uma nova conjuntura global que levaria à crise hegemônica 
desse modal. Mudanças climáticas e crises de petróleo seriam algumas das causas que resultariam na 
insustentabilidade do modelo atual de transporte privado. Haveria, então, uma emergência de modais 
alternativos de mobilidade.  
 
Em janeiro de 2012 foi criada a Lei Nº 12.587 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU), tendo como uma dessas diretrizes a priorização dos modais de transporte não motorizados e 
dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Após mais de um ano, 
pouco foi feito para que tais diretrizes se transformem em práticas reais nas cidades brasileiras. E, 
aparentemente, grande parte da população ainda não se conscientizou dos aspectos mais profundos por trás 
dos problemas com nossos sistemas de mobilidade urbana. 
 
Diversos são os trabalhos que vem nos últimos anos apontando para os problemas da mobilidade urbana e 
suas consequências. Por exemplo, quanto a sustentabilidade ambiental e mobilidade (OLIVEIRA et al., 2011), 
a importância dos transportes alternativos (ARAUJO; SOUZA, 2011; XAVIER et al., 2009) e aspectos 
democráticos da utilização de bicicletas (FURNESS, 2005). Também temos testemunhado crescimento na 
demanda pelo desenvolvimento de soluções para os problemas de mobilidade enfrentados pelas cidades 
brasileiras. Recife não é exceção. Na capital pernambucana tem sido cada vez mais perceptível os conflitos 
entre os usuários dos diferentes modais de transporte em seus cotidianos. Dentre a diversidade de usuários 
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dos espaços públicos, por exemplo, ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas, carroceiros, têm 
empreendido verdadeiras batalhas urbanas por espaço.  
 
Apesar de partir desses problemas, esperamos que abordagens como a desenvolvida neste texto possam 
contribuir para a construção de novas perspectivas sobre os espaços que estamos construindo quando 
pensamos, planejamos e executamos políticas que posicionem as bicicletas como parte importante, talvez 
central, dos sistemas de transportes urbanos. Apesar de estar distante de uma posição modelo quanto ao uso 
de transportes alternativos de mobilidade, diversas esferas da sociedade recifense têm apresentado um 
desenvolvimento da cultura da bicicleta em detrimento da cultura dominante do automóvel, seja para lazer, 
trabalho ou meio de transporte. Questionamos então: como tem se dado a construção social do espaço para 
bicicleta na cidade do Recife e como o conhecimento local pode contribuir para requalificar e incrementar o 
uso desse modal em outras cidades? 
 
Para responder a essa e outras questões que guiaram nosso estudo utilizamos inicialmente os trabalhos 
sobre automobilidade desenvolvidos por Dennis e Urry (2009) que contribuíram por conta de sua abordagem 
do desenvolvimento de sistemas sociotécnicos para uma interpretação dos conflitos entre os diferentes meios 
de transporte supracitados. Os autores desenvolveram uma metodologia que inclui tanto as invenções físicas 
e tecnológicas quanto aspectos culturais e sociais e são significantes enquanto ferramenta analítica para 
compreender o desenvolvimento da infraestrutura de ciclomobilidade do Recife. Para compreender como tem 
se constituído o espaço de ciclismo na cidade, passamos a considerar a tríade elaborada por Lefevbre (1991) 
que inclui as representações e práticas espaciais e os espaços representacionais que serão debatidos em 
seguida. Fundamentando-nos no quadro meta teórico deste autor passamos a focar não apenas no 
desenvolvimento histórico, como em Dennis e Urry, mas na atual produção de espaço do ciclismo. Não 
apenas na capital, mas em toda Região Metropolitana do Recife (RMR). A convergência entre esses dois 
aportes teóricos serve para preencher lacunas na literatura sobre o tema das bicicletas enquanto solução para 
a [i]mobilidade urbana. 
 
Segundo Shields (1999), para se referir ao desenvolvimento histórico da percepção de espaço, Lefevbre 
aponta para uma transição de uma percepção absoluta do espaço para uma outra abstrata. A primeira foca 
apenas nos aspectos físicos enquanto que a outra considera a relação formal entre as coisas e os sinais. Foi 
então com o objetivo de apreender de forma holística os elementos físicos, mentais e sociais que Lefevbre 
(1991) introduz sua tríade conceitual. Para ele, o ponto de partida para integrar esses elementos é o corpo. O 
corpo consiste em consciência agrupada por elementos mentais e sociais, além, claro, de sua aparência 
física. Quando o corpo percebe e é percebido representa ações em tempo e espaço afetando a própria 
perspectiva de percepção de espaço. De acordo com Lefevbre é fundamental considerar a percepção do 
espaço enquanto produção porque tais práticas são realizadas no tempo e espaço e são constantemente 
alteradas. 
 
Três tipos diferentes de espaços se misturam em um quando o espaço social é produzido (LEFEVBRE, 1991). 
Aplicar aspectos físicos, mentais e sociais em análises espaciais requer um conjunto de definições de cada 
um desses: 
 

 Representações de espaço: refere-se ao espaço conceitualizado e construído por planejadores, 
urbanistas, engenheiros, arquitetos e demais experts e tecnocratas, utilizando-se de um conjunto de 
sinais, jargões, codificações e representações objetivadas e produzidas por eles (MERRIFIELD, 
2000). Segundo Lefebvre (1991) esse é um espaço concebido e representado pela ideologia, poder e 
conhecimento desses agentes e cobre o aspecto mental na produção de espaço. Neste caso, o 
espaço é concebido de forma teórica e abstrata por pessoas indicadas que possuem mandato(s) para 
dominar espaços moldando-os fisicamente. Para Shields (1999) e Lefebvre (1991) as representações 
de espaço podem ser explicadas enquanto o discurso no espaço, pois se refere  a execução por 
líderes de ideais de planejamento históricos e atuais. 
 

 Espaço representacional: o elemento social do espaço é considerado o espaço vivido, o espaço da 
experiência cotidiana, onde história, cultura, simbolismo e tradição são socialmente construídos 
(LEFEBVRE, 1991). As experiências se dão por símbolos complexos que são alteradas e apropriadas 
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pelos usuários do espaço ou as pessoas que habitam, falam e pensam sobre o mesmo. Os 
pensamentos, símbolos e aquilo que é falado são produzidos socialmente e podem ser descritos 
como os discursos do espaço (SHIELDS, 1999).  
 

 Prática espacial: as práticas espaciais são responsáveis pela estruturação da realidade social e 
urbana cotidiana, incluindo, segundo Merrifield (2000), rotas, redes e padrões de interação que ligam 
lugares reservados para lazer, diversão e trabalho. O elemento físico é o corpo praticante que 
contribui para o espaço com sua aparência física e suas práticas também físicas e descritas por 
Lefebvre (1991) como espaço percebido. A prática espacial representa tanto a produção quanto a 
reprodução, o concebido, percebido e o vivido, garantindo a coesão e continuidade social e aquilo que 
Lefebvre denomina competência espacial.  Todos nós contribuímos  com sua produção por meio da 
prática da percepção que se dá no tempo e espaço, por exemplo, utilizando a bicicleta como meio de 
transporte diário. 
 

De forma dinâmica utilizamos aqui os três elementos apresentados para estudar a RMR. Textos científicos e 
técnicos de experts no tema, assim como, dados referentes ao cotidiano da prática de ciclismo na cidade 
contribuíram para a consideração dos três elementos da tríade apesar de focarmos principalmente nos relatos 
de experiências de alguns ciclistas como práticas espaciais e produções de espaços. Com isso em mente, 
três questões específicas se apresentaram como importantes para complementar a pergunta inicial: 
 

a) Quanto às práticas espaciais: quais são as práticas sociais de ciclismo na RMR? 
b) Quanto às representações de espaço: quais são os principais discursos no espaço de ciclismo na 

RMR? 
c) Quanto ao espaço representacional: quais são os principais discursos do espaço de ciclismo na RMR? 

 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS  
 
A Região Metropolitana do Recife (RMR) é constituída por 14 municípios e é a sexta mais populosa do país 
com 3.743.854 habitantes, segundo dados do IBGE em junho de 2012. A RMR, assim como diversas outras 
regiões do estado de Pernambuco não possui um histórico de priorização dos meios de transportes públicos e 
não motorizados. Isso se deu também por conta da soberania do automóvel nas cidades brasileiras e o ideal 
de progresso relacionado ao mesmo direcionando as políticas de urbanização em favor desse modal de 
transporte individual e privado. De 1990 até junho de 2013 a frota de veículos da RMR aumentou em quase 1 
milhão como podemos visualizar no  gráfico a seguir. Apenas a capital Recife é responsável em junho deste 
ano por uma frota de 622.379 veículos. 
 

Gráfico 1 – Evolução da Frota de Veículos da RMR de 1990 a 2013 

 
 

Fonte: Detran PE 
 

O aumento incontrolável da frota de veículos proporcionada pelos diversos incentivos ao consumo desse 
modal de transporte tem contribuído cada vez mais com a sobrecarga das vias públicas, aumentando os 
engarrafamentos, a poluição atmosférica, os acidentes de trânsito cada vez mais comuns e a má qualidade de 
vida das pessoas. A bicicleta tem sido considerada por algumas esferas da sociedade recifense como uma 



     

4 

solução barata e sustentável para a redução desses problemas. Isso se intensificou principalmente à medida 
que o problema da mobilidade na Região afetou uma parcela considerável de uma classe média esclarecida 
que passou a empreender ações para mudar a paisagem atual. Apesar da bicicleta ser um meio de transporte 
utilizada por uma massa pobre que em muitos casos não possui condições para pagar passagem do 
transporte público, foi apenas com a classe média que a discussão em torno do tema passou a ganhar 
destaque nos últimos anos. 
 
Representações espaciais 
 
Os desafios são diversos para reposicionar a bicicleta em um lugar privilegiado entre os diversos modais. 
Afinal, durante décadas ela é representada como “apenas” o primeiro passo do progresso individual de 
sucesso, que segue uma lógica neoliberal de aquisição, por exemplo, passando da bicicleta para a moto e 
depois para o automóvel como apontado por Merrifield (2000). Segundo dados da Prefeitura Municipal do 
Recife, a cidade conta atualmente com uma malha cicloviária de apenas 21,7 km distribuídos em ciclovias, 
ciclofaixas e ciclorotas. Muito pouco quando comparado, por exemplo, com o Rio de Janeiro que possui hoje 
algo em torno de 300 km de malha cicloviária. Uma das principais ciclovias da cidade, a ciclovia Orla, está 
localizada no litoral que compreende as praias de Boa Viagem e Pina possuindo algo em torno de 10 km de 
extensão. Outra opção para ciclistas pode ser encontrada na ciclofaixa que passa pelo bairro do Recife em 
frente à Prefeitura e pela Rua da Aurora sendo esta reservada para ciclistas apenas aos fins de semana e 
feriados e contando com 3,5 km de extensão.  

 

       
                  Figura 1: Ciclovia na Orla de Boa Viagem             Figura 2: Ciclofaixa na Prefeitura Municipal de Recife 

 
Em agosto de 2012 foi lançado pelo Governo do Estado e pela Secretaria das Cidades, o Programa de Apoio 
ao uso da Bicicleta e ao Ciclista no Estado de Pernambuco (PEDALA PE). O mesmo procura seguir as 
diretrizes do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) de 2008 e da PNMU, visando priorizar e incentivar o 
transporte não motorizado. O programa conta com um investimento de cerca de R$ 22,4 milhões destinados a 
construção de 100 quilômetros de ciclovias nos projetos dos Corredores Exclusivos de Transporte Rápido por 
Ônibus (TRO) que fazem parte do Programa Estadual de Mobilidade Urbana (PROMOB) a serem executados 
até julho de 2014, data da Copa do Mundo FIFA. Segundo informações da Secretaria das Cidades, o projeto 
se divide em três modalidades: ciclovias e ciclofaixas para 34 municípios com população acima de 50 mil 
habitantes, ciclofaixas para 67 municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes, e, vagas de 
estacionamento para todos os municípios (incluindo 84 municípios com população abaixo de 20 mil 
habitantes). 
 
Além desses objetivos, o PEDALA PE procura implantar diversos tipos de equipamentos cicloviários, 
incentivos fiscais e ações educativas. Por exemplo, sinalização, bicicletários e ciclofaixas; conceder incentivo 
fiscal de 75% de desoneração do ICMS para fábricas de bicicletas e de peças que venham a se instalar no 
estado; elaboração de um Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC/RMR); criação da 
Lei Estadual de Incentivo ao Uso da Bicicleta; e, a realização de campanhas educativas. 
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Figura 3: PEDALA PE 
(Fonte: Secretaria das Cidades) 

 

Em agosto de 2012 foi lançado um edital de licitação com o objetivo de restaurar a paisagem urbana das 
avenidas Caxangá e Agemenon Magalhães. Segundo o secretário das Cidades, Danilo Cabral, além de 
ciclovias e plantação de árvores, as calçadas seriam requalificadas inclusive com rampas de acessibilidade. 
Apesar das propostas e os recursos terem sido aprovadas a apropriação e reprodução do discurso de 
priorização dos modais não motorizados ter ocorrido, pouco foi feito até o momento no sentido de tornar 
diretrizes e projetos em práticas concretas.  
 
Contudo avanços podem ser encontrados, por exemplo, quando se trata da implantação de estações de 
bicicletas coletivas na parceria da empresa Serttel e Banco Itaú com o Porto Digital e o governo do estado. O 
projeto teve início no final de 2012 com dez estações no bairro do Recife com o projeto Porto Leve, alcançou 
hoje outras áreas da cidade com o projeto BikePE, inclusive com expansões para Olinda e Jaboatão dos 
Guararapes como podemos visualizar nas imagens obtidas do portal mobilicidade. 
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               Figura 4: estações Porto Leve                         Figura 5: estações em funcionamento e para expansão Bike PE 
 

                    
 

              Figura 6: estações em Olinda do Bike PE             Figura 7: estações em Boa Viagem e Jaboatão do BikePE 

 
Diante do pouco progresso no sistema cicloviário da RMR, parte da população tem assumido a 
responsabilidade por gerar mudanças na cultura da mobilidade local. Principalmente, incentivando a transição 
de uma cultura do automóvel para uma cultura da bicicleta por meio de ações políticas, educativas e de lazer. 
Em alguns casos a contribuição para tal mudança ocorre mesmo de forma não objetivada como no caso de 
alguns grupos de pedal. É, então, a partir disso que passamos a deslocar nosso olhar de uma paisagem geral 
e abstrata das representações espaciais para aquilo que podemos considerar como a prática cotidiana de 
pedalar na paisagem urbana do Recife e Região Metropolitana. Este movimento é possível pelas percepções 
e descrições de experiências de alguns ciclistas e contribuições relevantes de alguns teóricos. O intuito aqui é 
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cobri principalmente o aspecto da prática espacial na produção de espaço de ciclomobilidade na RMR 
focando, por exemplo, em quais suas considerações em torno dessa prática na cidade atual. 
 
 
Prática espacial 
 
Devido ao fato de que os motoristas se movem nos espaços públicos dentro do que Urry (2006) denomina 
como casulo de metal, o carro pode ser compreendido como algo quase privado. Dessa forma, a 
consequência espacial dessa natureza quase privada apontada por Urry, está relacionada ao que Augé 
(1995) chama de não-lugar. Ou seja, lugares altamente programados como infraestruturas e que não 
possuem história e identidade por conta de sua condição de transição e passagem contínua. A mediação pelo 
vidro do automóvel e a velocidade em que o mesmo se desloca nas vias públicas contribui para a redução da 
percepção de quem dirige sobre o que está além do automóvel. Andar de bicicleta na cidade, entretanto, é um 
modo de transporte comunicativo que afeta diretamente a infraestrutura da RMR.  
 
Para compreender a percepção do sistema de mobilidade da RMR por parte dos ciclistas, assim como, de sua 
própria percepção enquanto ciclistas, focamos em descrições e relatos que apresentam comparações ou 
interações com outros usuários dos espaços e vias públicas, por exemplo, motoristas, motociclistas e 
pedestres. 
 
A natureza do carro requer regras e leis claras devido a suas interações mediadas no trânsito se comparado 
com os meios não motorizados. Os motoristas não estão aptos a negociar situações de trânsito com tanta 
facilidade por conta de sua velocidade e isolamento limitando-se a utilização da buzina e das sinalizações. Por 
conta de aspectos como esses e de um comportamento individualizado no trânsito muitos ciclistas afirmam se 
sentir ameaçados quando pedalando próximo aos automóveis e não depositam confiança nas ações que os 
motoristas podem realizar em determinadas situações. 
 
Em depoimento na página da Bicicletada Recife uma ciclista denominada para efeitos desse estudo como 
Carla relatou uma ocupação irregular de um motorista na ciclofaixa da Estrada do Arraial apresentada 
anteriormente. Segue abaixo a foto tirada no momento e o comentário que a mesma fez da situação: 

 

 
 

Figura 8: Depoimento Carla 
“Agora a pouco na estrada do arraial perto do mercado. Pena que estávamos sem adesivos!” 

 
Os adesivos que Carla se refere no comentário também estão relacionados a uma prática comum na cidade 
do Recife. Como protesto contra a falta de fiscalização dos órgãos de trânsito da cidade um grupo de ciclistas 
do grupo Massa Crítica passou a adotar o que é conhecido também em outras cidades como multa cidadã. 
São adesivos colocados em carros que estejam desrespeitando leis de trânsito e afetando de alguma forma a 
mobilidade de outro. É utilizado, por exemplo, em carros estacionados nas calçadas ou ciclofaixas como no 
caso acima. 
 



     

8 

     
 

Figura 9: multa cidadã 

 
Os confrontos entre ciclistas e motoristas são relatados com frequência pelos ciclistas da RMR. Em um evento 
recente o ciclista Eduardo comentou: Não sei se vocês notam, mas pelas minhas pedaladas existe uma 
empresa de ônibus que não respeita o ciclista. Em seguida, outro ciclista comenta: Normal vindo de 
motoristas de ônibus e caminhão. Então outro ciclista acrescenta: Ando de bicicleta há dez anos e sempre tive 
problema com ônibus, caminhão e taxi. 
 
Nesses casos podemos notar como parte dos ciclistas tem percebido os espaços utilizados para andar de 
bicicleta como espaços hostis para tal prática, por razões diversas. Esse é o cenário mais comum nas ruas do 
Recife e da RMR como um todo. Como ciclistas também sentimos grande dificuldade em nos deslocarmos 
dentro da cidade, muitas vezes até dentro da ciclofaixa. Como alternativa para evitar os riscos de pedalar nos 
espaços disputados por carros, motos, ônibus, caminhões e carroças, muitos ciclistas optam por se locomover 
nas calçadas e criar novos espaços para se deslocar como no caso da figura 11 abaixo. 
 
 

 
 

Figura 10: O ciclista na calçada 

 
A figura acima reflete o cotidiano de muitos ciclistas que tem lutado pela conquista de novos espaços para 
bicicleta e ampliação da malha cicloviária da RMR. Em um comentário na página da Associação Metropolitana 
de Ciclistas do Grande Recife, uma ciclista argumentou que todo ciclista devia lutar por ciclovias 
permanentes. Essa é também uma percepção comum daqueles que utilizam a bicicleta como meio de 
transporte no cotidiano, mas que clamam pela ajuda daqueles que utilizam a mesma apenas como forma de 
lazer. 
 
CONCLUSÕES  
 
Apesar de não terem sido explorados a fundo os três elementos ou espaços que compõem a produção de 
espaço social teorizada por Lefebvre, defendemos que todos podem ser utilizados como arcabouço teórico e 
analítico para a melhor compreensão de como se dá o processo de produção de espaço nas cidades 
brasileiras e como estes podem ser melhor geridos. A abordagem de um novo sistema pós-carro desenvolvida 
por Dennis e Urry deve servir como inspiração para o planejamento dos espaços urbanos. Acrescentando 
que, pós-carro não significa o fim do automóvel, mas sua resignificação e um novo entendimento do 
transporte privado. O veículo privado como o carro, a moto, e mesmo as bikes podem continuar a ser 
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utilizadas e devem assim ser. Porém com outras funções como para emergências, para lazer, para viagens 
etc. Dessa forma as políticas de incentivo devem ser desenvolvidas com foco nessa nova significação dos 
modais privados de transporte e realizando uma integração entre as bicicletas coletivas e os meios de 
transporte de massa como o metrô. 
 
Diante dessa hegemonia do automóvel, ciclistas e pedestres são confinados a espaços restritos da cidade, 
quando não são completamente impedidos de circular por determinadas vias públicas. Apesar de focar aqui 
na discussão sobre a utilização da bicicleta como meio para reivindicar espaço urbano, outros usuários do 
ambiente público são desprovidos do direito básico de ir e vir. Referimo-nos, por exemplo, aos skatistas, 
patinadores e pessoas com limitações físicas que tem dificuldade de andar nas calçadas inadequadas para 
tal. Segundo autores como Sheller e Urry (2000) apenas aqueles que se locomovem por meio de carros, 
caminhões e outros automóveis tem prioridades no sistema de mobilidade das cidades contemporâneas. 
Sendo esses baseados em escolhas individuais e flexíveis as demandas e desejos pessoais, produzindo 
deformações urbanas e construção de uma socialização por meio desse modal. Ou seja, percebe-se aqui a 
importância de debater sobre o impacto de um determinismo tecnológico na mobilidade urbana. 
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