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Resumo: A bicicleta é uns dos meios de locomoção mais populares nas grandes cidades do 
mundo. Utilizada como meio de transporte, pode ser pensada como objeto de (re)inserções 
sociais de jovens que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas no território 
psíquico/geográfico/cultural. Pedalar ruas e bairros nunca antes não pedalados; visitar 
museus e circular por museus nas ruas; criar um trajeto de um ponto A à um ponto B 
baseado na empatia pelo trajeto. Os resultados aqui apresentados são uma mostra da 
atividade Rolê de Bike executadas no ano de 2016 no Centro Social Marista Propulsão. 

  
Palavras-chave: bicicleta; território; direito à cidade; redução de danos. 
 
 
Abstract: The bicycle is the means of locomotion most popular in the big city”s of the world. 
Used as a mean of transport, can be thought with object of social reinsertions of young 
people using alcohol and other drugs in the territory psicho/geografic/cultural. To pedal for 
places before not before pedaled; visit museums and walk around street museums; create 
the route the point A to B basead on the sensitivity. The results presented an show of 
activities Rolê de Bike to exercise in the year of 2016 in the Propulsão Marista’s Social 
Center.   
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INTRODUÇÃO  

Desde criança gostei de pedalar, mas comecei a utilizar a bicicleta ativamente como meio 

de transporte no ano de 2004, foi quando esse objeto de propulsão humana me fez ver o 

mundo de uma forma diferente. Nesse ano eu estava desempregado e sem dinheiro, minha 

tia me presenteou com uma bicicleta que havia comprado do meu avô. Conheci umas 

pessoas na cidade que utilizavam e brigavam pela bicicleta e os ciclistas na cidade: os 

cicloativistas. Essas pessoas me fizeram perceber que poderia me locomover pela cidade 

na hora que eu quisesse e ir para onde eu quisesse, sem depender de ninguém. A situação 

financeira melhorou mas optei em continuar pedalando, a bicicleta havia entrado 

definitivamente na minha vida. 

 No ano de 2006 comecei a trabalhar como educador num projeto de educação não-formal 

chamado Cidadania em Cores, promovido pela ONG IDDEHA (Instituto de defesa dos 

direitos humanos) em parceria com a Prefeitura de Curitiba (as oficinas aconteciam nos 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) que consistia em trabalhar com os 

jovens a linguagem do Graffiti e os direitos básicos garantidos aos jovens através do 

Estatuto do Jovem e Adolescente. Os locais de trabalho eram em bairros afastados do 

bairro que eu residia, dependendo do local me deslocava entre 25 a 50 KM por dia entre o 

trajeto de ida e volta. Fazia todos esses deslocamentos de bicicleta, percebi que não havia 

lugar que não pudesse ir pedalando. Na época o coordenador pedagógico do projeto era 

Rudi Nicola, também entusiasta da bicicleta e acabamos virando bons amigos. Certo dia, 

numa conversa informal comentei com ele como seria legal montar um projeto que 

envolvesse os jovens e a bicicleta pensando educação não-formal. Ficou a questão: seria 

possível montar e implementar um projeto desses?  

Em 2009 eu trabalhava em outro projeto de educação não formal e iniciei meus estudos na 

Universidade Tuiuti do Paraná em Licenciatura em Artes Visuais, percorrendo em média 40 

KM diários de bicicleta. Claro, quando ficava muito doente ia de ônibus, mas era raro, o 

exercício fortalece a imunidade. Ao final do curso, minha pesquisa de monografia teve como 

propósito relacionar arte e o cicloativismo, com o título “As relações entre o cicloativismo e a 

exposição MOB”. Nos capítulos atentei ao surgimento da bicicleta; a popularização da 

bicicleta na europa; a chegada da bicicleta no Brasil; o PROVO e o Plano das Bikes Brancas 

e o cicloativismo e a Exposição MOB, mostra essa que aconteceu em Setembro de 2011 

(mês da bicicleta) no Museu do Solar do Barão e reunia artistas que pensaram obras que se 

relacionavam com arte, bike e ações cicloativistas. No início de 2015 eu estava trabalhando 

como Bike Messenger4 numa cooperativa e encontrei Rudi na rua (encontros de ciclistas) e 
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me disse que estava trabalhando num projeto da Rede Marista com jovens que estavam em 

uso abusivo de álcool e outras drogas e que era utilizado a estratégia de redução de danos 

com esses jovens, disse também que, no projeto, haviam adquirido 5 bicicletas e que 

estavam fazendo passeios experimentais com os educandos. Que legal, o projeto que 

havíamos comentado estava se concretizando. 

 Em Agosto de 2015 realizei um sonho: participei do desafio chamado Paris-Brest-Paris 

Randonneur5, que é um evento de ciclismo não competitivo, centenário, que acontece de 4 

em 4 anos e tem como objetivo concluir os 1230 KM dentro das 90 horas limite. Consegui 

terminar a prova dentro do tempo estabelecido, desafio completo. Voltei para casa decidido 

a conseguir um emprego formal. Em Setembro reencontrei Rudi na rua e disse-me que ia 

acontecer um processo seletivo no Propulsão para a vaga de educador social. Em Outubro 

do mesmo ano fui efetivado. Nos meses de Novembro e Dezembro fizemos mais alguns 

experimentos com as bicicletas e em Fevereiro de 2016 iniciamos efetivamente o Rolê de 

Bike como parte do calendário de atividades do CSM Propulsão como meio de redução de 

danos e reinserção social.   

Os objetivos gerais deste artigo são: apresentar o que é o Propulsão (oficinas, atividades, 

público atendido, formas de trabalho), o conceito de redução de danos e sua utilização nas 

atividades do Propulsão, a reinserção social através dos pedais. Todos esses temas são de 

suma importância para se chegar ao Rolê de Bike, que é o objetivo específico deste artigo, 

apresentar experiências do Rolê de Bike como ferramenta de reinserção social no ano de 

2016 como atividade permanente no CSM Propulsão e as perspectivas do projeto para o 

ano de 2017.                 
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CENTRO SOCIAL MARISTA PROPULSÃO                                                                                    

O Propulsão é um dos 24 equipamentos da Rede Marista e se constitui num trabalho 

de média complexidade dentro das diretrizes dentro das políticas nacionais de assistência 

social e saúde e promove atendimentos a jovens entre 14 e 18 anos incompletos que estão 

ou estiverem em uso abusivo de álcool e outras drogas e em situação de vulnerabilidade 

social. Os critérios adotados para que o jovem seja inserido ao equipamento são dados por 

encaminhamentos de órgãos ligados à rede de saúde de atenção básica (unidades básicas 

de saúde, estratégia de saúde da família, consultório da rua), atenção secundária (CAPS 

ad) e atenção terciária (egressos de leitos hospitalares), rede social (CRAS, CREAS) e a 

outras demandas como conselho tutelar, comunidades terapêuticas, poder judiciário, 

escolas, ONGs e procura espontânea. Quando chega ao espaço, o jovem passa pelo 

processo chamado triagem, que consiste numa conversa com o jovem, sobre o seu uso, 

escolaridade, interesses pessoais, o que gostaria de fazer no espaço, etc. Geralmente um 

responsável leva o jovem ao espaço e enquanto o jovem  passa pela triagem o reponsável 

conversa com uma outra pessoa da equipe separadamente. (PROPULSÃO,..., 2015).    

No eixo referente à defesa defesa dos direitos, o equipamento age através de ações 

como os Seminários Propulsão, os Espaços Transversais de Estudo e representação em 

fóruns como a Comissão de Direitos Humanos de Curitiba, abordando a metodologia de 

redução de danos e as políticas públicas vigentes e que a abordagem às drogas possam ser 

discutidas e refletidas sempre. Sobre a redução de danos o documento A política do 

Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas diz que “ 

Aqui a abordagem da redução de danos nos oferece um caminho promissor. E por que? 

Porque reconhece cada usuário suas singularidades, traça com ele estratégias que estão 

voltadas não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de sua 

vida.” (2003). Além disso, o equipamento oferece, segundo o site, “ ações por meio de 

atividades externas, oficinas expressivas e ou atendimentos individuais que contemplem o 

direito à vida e a saúde, o direito à liberdade, ao respeito e dignidade e direito à convivência 

familiar e comunitária previstas no estatuto da criança e do adolescente”. (2014). Segundo 

FREI “Nossa operação não é para ‘tratamento’ do adolescente, mas aponta para uma clínica 

da cultura. Exige umas intervenções no nível do regime de signos e das concepções que 

focam o uso abusivo de drogas como protagonista - e não como sintoma - das mazelas 

sociais” (p. 40, 2015). Segundo FREI “ Ficou evidente que esta proposta tinha um forte 

hibridismo com a saúde e a educação (ao menos quando se pensa em educação não 

formal. (p. 38, 2015)           

O Propulsão atende até 24 jovens simultaneamente e esse é o público-alvo ou 

chamado público primeiro. Os atendimentos são estendidos ao público segundo, que são os 
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familiares e comunidade por onde o jovem transita; o público terceiro são os trabalhadores 

das instituições por onde o jovem passa e/ou passará. Nesses atendimentos são pensados 

os planos singulares, que são acordados entre a equipe e o jovem atendido, dependendo da 

necessidade individual de cada um.  Sobre o público primeiro,  Frei enaltece que 

 

além disso, desenhamos um acompanhamento por tempos institucionais 

não seriais ou consecutivos, para controle nosso: T1, T2 e T3. No primeiro 

estágio, investe-se mais na vinculação do jovem com o espaço,  equipe e 

colegas do CSM Propulsão; no segundo estágio, ensaia-se rolês pela 

cidade de bicicleta ou transporte público com sondagens de áreas de 

interesse do jovem ou com a famosa operação de emprestarmos nossos 

desejos para possíveis inserções; e no terceiro estágio tem-se o 

acompanhamento das chamadas inserções que puderam ser efetivas com o 

adolescente (curso jovem aprendiz para um, curso de teatro para outro, 

etc). (FREI, p. 40, 2015) 

 

O espaço físico Propulsão ainda conta com o um valioso recurso: a ambiência, que 

segundo Frei “é o espaço físico acolhedor (gramado, cores nas paredes, pufs ao invés de 

cadeiras, oficinas de graffiti e estética visual), mas também é o espaço de encontro entre 

sujeitos (adolescente + equipe, adolescente + adolescente) que pode permitir intervenções 

tão ou mais potentes, na espontaneidade, do que aquelas previstas em oficinas com hora 

marcada (p. 41, 2015). 

Os trabalhadores do Propulsão sabem que, apesar dos esforços, reuniões, 

discussões de caso e grupo de estudos, é necessário    

 

“Questionar os ideais de reformatório presentes no signo reinserção social 

dá conta, se tanto, de parte do problema. Cabe ampliar a discussão para as 

diferentes concepções ou paradigmas de território – quando versam que o 

sujeito, conquistando ou não sua abstinência, precisará voltar para seu 

bairro (ou sua comunidade) e ali aprender a lidar com as ofertas de uso e a 

precariedade das ações do poder público no que diz respeito a lazer e 

cidadania”. (FREI: 2016, 51) 
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REDUÇÃO DE DANOS E (RE)INSERÇÃO SOCIAL  

A redução de danos é definida como um método em que o sujeito que faz uso de 

substâncias estabeleça relações mais distantes das drogas, através da emancipação não só 

como usuário mas também de todo os estigmas ocasionados (a pessoa não se reconhecer 

como “ex-usuário de cocaína” mas estimular seus potenciais cognitivos e ver-se como um 

artista, por exemplo). 

O conceito de inserção parte da idéia de que, muitos dos jovens que são atendidos 

no Propulsão muitas vezes não tem acesso aos direitos básicos ao cidadão: saúde, lazer, 

esportes, etc., acontecendo por vezes a inauguração de inserções nesses equipamentos. 

Segundo Frei “Trabalhamos para a reinserção social destes jovens e para devolvê-la aos 

locais onde estavam quando o “fenômeno” droga os arrancou de lá, trabalhamos para 

inaugurar inserções sociais ou, antes, trabalhamos para operar deserções do esquema 

tráfico-ostentação (com fetiches de mercadoria postos antes das relações entre pessoas) n 

no qual parecem estar mergulhados? (p.51, 2015). Acontecem situações em que jovens, 

principalmente os que têm ligações mais fortes com o tráfico de drogas em que o dispositivo 

pensa o conceito de deserção, trabalhando maneiras de (re)inserir o jovem no seu meio, 

mas de outra forma aquém a em que vive.      

A reinserção social pode ser entendida como uma etapa complementar ao pós-

tratamento dos jovens em uso abusivo de álcool e outras drogas. A potencialidade do 

trabalho está na catalisação do tratamento, motivações individuais como conhecer uma 

praça, fazer um curso de desenho, aprender a nadar, ações como essas podem ajudar ao 

jovem reconhecer-se fora da droga, partindo do princípio que cada um tem sua história e 

sua cartografia. Segundo texto apresentado no site oficial do dispositivo, “Nosso foco é a 

reinserção social ou em muitos casos, a inserção de novas formas de inserção social - daí a 

opção pela grafia (re)inserção.” (Propulsão, …,  2014). 

                      

ROLÊ DE BIKE  

O Rolê de Bike foi executado pela primeira vez como atividade no Propulsão como 

piloto no ano de 2014, com bicicletas alugadas. Foram realizados 3 passeios pela cidade de 

Curitiba com os jovens. Em 2015 a equipe percebe a bicicleta como grande potencial para 

os trabalhos de (re)inserção social e adquire 5 bicicletas permanentes. No final de 2015 

nasce oficialmente o Rolê de Bike, sendo instituído como atividade permanente, 

acontecendo sempre às sextas-feiras pelas manhãs, contando com material teórico 

referencial. O Rolê faz parte do que chamamos no Propulsão de Atividades de Gaveta, 

fazendo parte do módulo Mobilidade Urbana, que ainda tem como atividades parceiras o 
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Bonde do Propulsão (onde são executados externas com os jovens de ônibus, com ou sem 

trajetos pré-determinados) e o Caminhando e Cantando (saídas a pé pela cidade). Qualquer 

pessoa da equipe de pode executar essas atividades, não necessariamente o educador que 

executa essas oficinas. Todas as atividades são registradas fotograficamente pelo educador 

ou pelos jovens. Essas duas últimas atividades são mais recentes no espaço, por isso o 

foco neste artigo é sobre o Rolê.  

     

1.1. Estruturação teórico-referencial 

O ‘Rolê’ foi elaborado, como foi dito na introdução, primeiramente por uma vontade 

pessoal em levar a bicicleta como meio de atividade de educação não formal; em algumas 

idéias e escritos de grupos e pessoas sobre a bicicleta. Os referenciais teóricos são: O 

PROVOS6, que foi um grupo anarquista baseado na Holanda da década de 1960, que tinha 

uma série de projetos, um deles era  Plano das Bicicletas Brancas, que consistia em pintar 

bicicletas de branco e distribuí-las gratuitamente para todos; os escritos situacionistas sobre 

psicogeografia7, que consiste em realizar trajetos pelas cidades alentando à afetividade da 

pessoa a determinados locais; baseado na luta cicloativista anti-carro8, que ecoa pelas ruas 

das cidades; nas idéias do TAZ9 (Zona Autônoma Temporária), que fala sobre pequenas 

aglutinações espontâneas de pessoas que ‘causam’ determinado efeito e depois somem;  

dos não-lugares10, que, resumidamente considera lugares que existem com que não nos 

relacionamos não-lugares e dos conceitos trabalhados no Propulsão de (re)inserções 

sociais e redução de danos. Apropriando-se desses conceitos foram elaborados os planos 

de ação em reunião de equipe para iniciar propriamente dito as saídas territoriais.  

 

1.2. Pré-saída 

Possuímos cinco bicicletas no Propulsão, equipadas com 5 marchas, freios e 

bagageiro traseiro. É sempre falado sobre o cuidado com elas (não empinar, pular meio-fios, 

etc.). Apesar de não ser obrigatório por lei o uso do capacete, é obrigatório o uso do 

capacete nas atividades (inclusive do educador responsável). Temos alguns combinados 

para as saídas (que valem para o espaço interno também): sem drogas, sem armas e sem 

tretas, que é repassado sempre antes de sairmos; outro combinado é o respeito às pessoas 

                                                 
6
 Ver PROVOS: Amsterdam e o início da contracultura, Matteo Guarnaccia, Conrad editora do Brasil, 2010. 

7
 Ver Apologia da deriva: Escritos situacionistas sobre a cidade, Casa da Palavra, 2003.    

8
 Ver  Apocalipse motorizado: a tirania do automóvel em um planeta poluído, Ned Ludd, Conrad Editora do 

Brasil, 2005. 
9
 Ver  TAZ, Temporary Autonomous Zone, Hakim Bey, 1991, sem direitos reservados.  

10
 Ver Não Lugares - Introdução a uma antropologia da supermodernidade, Marc Augé, Editora Papyrus, 1995.  
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(sem mexer com mulheres e homens); explico para os jovens que nós somos o trânsito 

também, é preciso seguir as regras de trânsito (não pedalar pelas calçadas, dar prioridade 

aos pedestres, não furar sinais de trânsito, etc.), explico sempre antes de sairmos sobre os 

sinais que vamos utilizar (esquerda, direita, parar, diminuir a velocidade, etc); levamos 

sempre água e comida (bolachas, frutas); sempre levamos câmara reserva e utensílios para 

troca de pneu; geralmente o educador vai à frente, mantendo o grupo em fila indiana ou se a 

via permitir, dois e dois lado a lado. Curitiba possui uma malha cicloviária razoavelmente 

boa, incluindo as ciclorrotas (vias compartilhadas com carros que estão em ruas menos 

movimentadas) e as via compartilhadas com pedestres, porém nem sempre é possível 

pedalar uma via dessas., então faço uma conversa prévia no espaço Propulsão que nesse 

dia iremos devemos ter atenção redobrada e falo sobre como pedalar em ruas 

compartilhadas com carros e ônibus (fila indiana, sempre a direita, à 30 cm do meio fio, 

assim os carros devem reduzir a velocidade e ultrapassar com 1,5 metros.   

 

1.3. Como são pensados os trajetos para os pedais pela cidade 

  Possibilidade de trajeto 1: Trajeto pensado a partir de planejamento  

 Existe um planejamento individual dos educadores com suas oficinas/atividades. 

Para a atividade do Rolê desenvolvo um calendário de possibilidades de locais que posso ir 

com os jovens: bosques, parques, museus, quadras de esporte, manifestações, eventos, 

etc., esse mostruário de lugares é apresentado à equipe em reuniões que temos; é validado 

ou não que naquele dia irei para tal lugar. Exemplo: tinha como planejamento ir ao Parque 

Náutico de São José do Pinhais, cidade da região metropolitana, propus aos jovens que 

toparam. Foram 24 KM contabilizando ida e volta.    

 

Possibilidade de trajeto 2: Sair do Propulsão sem objetivo de chegar a um ponto final 

e curtindo o caminho  

As saídas acontecem sempre a partir do Propulsão e não necessariamente tem-se 

que ir até algum lugar específico. Exemplo: saímos do Propulsão pedalando por ciclovias da 

região norte, passamos por lugares bonitos, feios, com carros, cheiros bons, ruins e não 

chegamos a lugar nenhum, ou chegamos a muitos lugares sem intenção isso. F., jovem que 

foi atendido e participou das atividades do Rolê comenta que “nossa, porque próximo a 

minha casa não tem tantas árvores?”, a respeito de um trecho de ciclovia que passamos 

toda arborizada, com pessoas bonitas e seus cachorros passeando. A relação das pessoas 

com  cidade por vezes não é permitida por muitas razões.  
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Possibilidade de trajeto 3: proposta dos jovens 

Os próprios jovens participantes da atividade propõem para onde vamos pedalar. 

Exemplo 1: a Jovem R., faz a proposta de irmos à Praça do Japão, local que sempre passou 

de ônibus mas nunca havia ido propriamente a praça. A própria jovem criou o trajeto, 

passando por locais que ela apenas via da janela do ônibus e que ela supostamente achava 

bonito. Exemplo 2: Pedal proposto pelo jovem A., até uma praça central. O próprio jovem fez 

o trajeto mas havia esquecido que, no trajeto para a praça havia outra praça e ele tinha 

algumas desavenças com traficantes que lá vendiam. Tivemos que fazer uma pequena 

mudança no trajeto. Algumas semanas depois esse mesmo jovem estava no Rolê e disse 

que tudo em passarmos por lá agora, pois havia resolvido suas questões nessa praça.  

 

Possibilidade trajeto 4: plano singular de atendimento 

Como foi falado no parágrafo sobre o Propulsão, cada jovem tem seu plano singular, 

que contempla em seu plano necessidades específicas como ida à saúde, escola, esporte 

ou às vezes apenas uma conversa, uma ambiência sobre rodas e por vezes a bicicleta é 

escolhida ou pelo educador ou pelo jovem como meio de transporte para essas idas e 

vindas. Exemplo: o jovem F., gostaria de ir ao Parque Barigui. O que aparentemente é 

apenas um passeio, tornou-se uma conversa de desabafo do jovem, sobre abrigos, 

educandários e que já traficou naquele mesmo parque e que agora passava apenas como 

ciclista urbano no meio de tantos.    

  

Possibilidade do trajeto 5: outras atividades que transpassam o Rolê      

Outra atividade que por vezes utiliza-se da bicicleta é a Oficina de Fotografia, 

ministrada pela educadora Camila Rios. Em suas saídas fotográficas a bicicleta também 

´utilizada como meio transporte. Exemplo: a oficina foi a Rodoferrovia e foram todos de Bike.   

 

 

Possibilidade de trajeto 6: quando o planejamento dá errado  

Existem duas situações que passei por qual os trajetos planejados não são bem 

aceitos: a primeira é a não concordância com o trajeto/local à ir; quando isso acontece 

acordamos juntos onde vamos; Exemplo: propus que fossemos a um museu localizado na 

região sul da cidade, os jovens queriam ir a uma praça próximo a um estádio de futebol, 



 

 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 
 

mudamos o trajeto. A segunda é os jovens não aguentarem fisicamente o trajeto, neste caso 

mudamos o local para mais perto ou voltamos. Exemplo: O planejado era ir a um museu a 

céu aberto de Curitiba, no caminho muitas subidas. No meio do caminho dois jovens 

disseram estar cansados, mudamos a rota para um parque numa região mais plana. A 

cognição corporal é importante e deve ser relevada.  

 

1.4. Pós Rolê de Bike  

Na volta ao Propulsão as bicicletas são devidamente guardadas pelos próprios 

jovens e acontece uma pequena conversa sobre o pedal (expectativas, próximos rolês,etc.). 

Elaboro um relato que é publicado no blog do Propulsão, que está disposto no site oficial e 

algumas fotos são mostradas em outras mídias sociais como o Facebook. Para que os 

registros dos jovens sejam publicados, cada familiar ou responsável deve assinar um termo 

de imagem e som. Alguns jovens por estarem em situação de vulnerabilidade social não 

podem aparecer, então são feitos apenas registros dos locais por onde passamos.  

Nos exemplos mostrados acima vemos a preocupação com a criação de novas 

inserções, a (re)inserção social e deserções, sejam elas num passeio por uma praça não 

visitada, por ir a um local onde antes haviam outras relações que não a de cidadão, seja por 

uma ida a uma praça andar de Skate. Os jovens devem se apropriar da cidade, pois a 

cidade é para todos.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se entender que o Rolê de Bike no ano de 2016, baseado nos referenciais 

apresentados, no que se propõem (reinserção social e redução de danos) e direito a cidade 

teve êxito e tem grandes chances de virar um projeto maior no próximos anos. Pretendo 

aguçar os jovens a produzir todas as fotos dos Rolês e que produzam os textos dos Rolês e 

gostaria de fazer uma publicação, no formato de mapa (A-1) com esses registros; no 

Propulsão temos algumas ideias que os jovens sejam capacitados e tornem-se os 

protagonistas de outros Rolês por Curitiba e talvez em outras cidades; pretendo ampliar as 

redes para os pedais, fazendo parcerias com outras instituições para que os jovens 

atendidos pelo Propulsão possam mostrar a cidade as pessoas através da bicicleta; 

futuramente gostaria de montar uma mini oficina mecânica no Propulsão, ensinando um 

ofício aos jovens; ampliar o eixo Mobilidade e planejar caminhadas nas montanhas (existe 

um pico próximo a Curitiba chamado Anhangava). Em relação ao artigo, quero ampliar 

minha pesquisa, muita coisa que tem relação que gostaria de colocar aqui ficou de fora, 

como os referenciais citados no corpo do texto; como a história da Bike; sobre as mulheres 

no século 19 e a bicicleta; sobre a popularização da bicicleta no mundo e no Brasil; sobre a 

utilização da bicicleta pela classe trabalhadora. Acredito num mundo com menos carros e 

com mais pessoas pedalando, a bicicleta é libertadora, quando mais pessoas pedalando 

mais cidadãos estarão tendo o direito à cidade. Vá de Bike!                 
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