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RESUMO 

O ciclismo é um esporte que a cada dia que passa conquista novos adeptos. O 
objetivo deste artigo foi buscar as mudanças feitas pelo esporte nas vidas dos 
praticantes, além de saber qual as melhorias que podem ser feitos quanto a esta 
prática, tanto em vias urbanas, quanto em vias rurais, onde a prática deste esporte 
possui mais intensidade. O processo metodológico consistia em aplicar um 
questionário com 10 perguntas em 12 praticantes de ciclismo. Os resultados obtidos 
através dos questionários apontaram uma grande insatisfação quanto a segurança 
neste meio esportivo, alegando faltas de ciclovias e de conscientização dos 
motoristas de automotores quanto aos ciclistas. Segundo as respostas obtidas, para 
que este esporte ganhe ainda mais praticantes, necessita-se dos governos 
municipais e estaduais melhorias quanto a segurança pública além da construção de 
mais ciclovias para melhor segurança dos praticantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Melatti (2014), o sedentarismo é a falta ou a ausência de atividades 

físicas no cotidiano do ser humano, fazendo com que a saúde da pessoa entre em 

declínio ou facilite o surgimento de novas patologias. 

 O sedentarismo é considerado atualmente, um problema de saúde pública, 

tendo várias incidências em pessoas, não só do Brasil, mas como em países de 

primeiro mundo, onde Fast Foods são frequentados regularmente. 

Vários problemas são acarretados por conta do sedentarismo, como a perda 

da flexibilidade do corpo, comprometimento de órgãos, muitas vezes causando 

doenças como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, 

levando muitas vezes o indivíduo a morte súbita e até mesmo a infartos. 

Muitos pensam que o sedentarismo só ocorre em pessoas de meia idade ou 

em pessoas com idade mais elevada, mas é comum em crianças e jovens. É muito 

comum nos dias de hoje, jovens e crianças, trocarem brincadeiras ao ar livre, para 

ficar em casa assistindo televisão e jogando jogos eletrônicos, além de se 

alimentarem de forma errada. 

Atualmente, muitas pessoas estão buscando por meio de atividades físicas 

uma forma de sair do sedentarismo e ter uma qualidade de vida melhor, sendo ela 

por obrigação ou por lazer. 

Muitos indivíduos buscam apoio de pessoas que já passaram por isso, 

fazendo com que grupos de caminhada e de corrida sejam mais frequentes, além da 

procura por academias seja maior. 

Atualmente, e que está reunindo adeptos de todas as idades, é o ciclismo. 

Grupos de cinco ou até cinquenta pessoas se reúnem para andar de bicicleta, seja 



 
na cidade, ou até mesmo em estradas rurais, fazendo de forma prazerosa e em 

muitas vezes, em família. 

Este artigo, tem como objetivo medir e avaliar o número de adeptos e os 

caminhos percorridos dentro do Município de Toledo dos praticantes desta 

modalidade, bem como analisar os objetivos da prática. 

A importância do tema em questão pode atender a empresários e a aos 

órgãos públicos para assim poderem definirem públicas de incentivo e apoio ao 

esporte, mesmo que este seja amador. 

  



 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O QUE É DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Segundo Filho (2001), as teorias sobre o desenvolvimento regional vêm 

sofrendo grandes transformações, muitos por conta das crises que afetam regiões 

industriais, e outras, pela emergência de novos setores industriais. 

Desde o começo da década de 90, vem se observando que, ao mesmo tempo 

em que ocorre um movimento de extroversão por conta dos países (comércio 

aberto) e das empresas (alianças), as regiões do interior do Brasil vem adotando um 

movimento a fim de valorizar seus recursos internos, ou seja, estão adotando o 

movimento de endogeneização. 

O desenvolvimento endógeno pode ser conhecido como um processo de 

crescimento econômico que amplia a agregação de valor sobre as produções, 

assim, retendo os excedentes gerados nas economias regionais e atraindo outros 

excedentes vindos de outras regiões.  

Já Fochezzato (2010), menciona que o desenvolvimento regional obteve uma 

considerável mudança com o tempo, considerando as mudanças da estrutura 

econômica. 

Existem três fatores que podem explicar as mudanças nas regiões brasileiras: 

mudanças na composição da demanda final, politicas publicas (incentivos fiscais) e 

a difusão de novas tecnologias de produção. 

Com a abertura do mercado internacional no inicio da década de noventa, 

além da demanda interna de produtos, havia a demanda externa, o que possibilitava 

a produção de outros produtos a fim de satisfazer tanto o mercado interno, quanto o 

externo. 

As políticas públicas começaram na década de 70 o investimento em 

infraestrutura e em incentivos fiscais, com o intuito de diversificar os setores 

produtivos e dispersar espacialmente as áreas produtivas. 

No começo da década de 80, a economia  brasileira começou a se inovar com 

novas tecnologias, iniciando assim, um intenso processo de reestruturação 

produtiva. 



 
Com as novas tecnologias, importantes mudanças foram ocorrendo em vários 

aspectos, alterando modos de produtivos e organizacionais de empresas, 

aumentando alianças entre empresas e instituições.  

2.2. O ESPORTE E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO  

 

Segundo Silva, Pontes (2013), a prática de esportes é de suma importância 

para crianças e adolescentes, fazendo com que retirem as mesmas das ruas, 

fazendo com que não participem do tráfico de entorpecentes, além disso, da 

prostituição infantil. 

Com a prática de esportes, é notório o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, fazendo com que ele ganhe autoestima, além de ter uma vida mais 

saudável, o incentivo do trabalho em equipe, além do respeito pelas outras pessoas. 

Segundo Leite (2012), a educação física no ambiente escolar deve ter a como 

proposta vários segmentos, como por exemplo, o desenvolvimento cognitivo da 

criança, o desenvolvimento físico, a socialização, o cuidado com o corpo, mas tudo 

isso, respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada aluno. 

A qualidade de vida é ligada a prática de esportes. O educador físico tem um 

papel fundamental neste processo, onde, alia-se corpo e mente em busca de uma 

vida mais saudável e com melhor qualidade de vida. 

Além disso, Leite (2012) cita que várias doenças são causadas pela 

inatividade física, levando a pessoa ao sedentarismo. Doenças como, hipertensão, 

diabetes, colesterol alto, e obesidade são algumas que são causadas pelo 

sedentarismo. 

Essa doença não afeta só adultos, mas sim crianças e adolescentes, que 

além de não se alimentarem corretamente, não praticam esportes. 

Os educadores físicos estão sendo procurados pelas pessoas que querem ter 

uma melhor qualidade de vida. Mesmo sendo em momentos de lazer ou no meio 

esportivo de alto rendimento, o esporte está sendo utilizado como ferramenta de 

controle contra o sedentarismo, além de proporcionar melhor qualidade de vida.   



 
Além de ser uma ferramenta muito usada para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida, o esporte vem sendo usado como ferramenta de socialização, 

tanto para adultos quando para crianças. 

Atualmente, adolescentes vem utilizando muitos meios tecnológicos para se 

comunicar com outras pessoas, fazendo com que as mesmas não saiam de casa, e 

não tendo o contato com adolescestes de sua faixa etária.  

 

2.3.  A ESTRUTURA PÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ESPORTE  

 

Segundo Silva, Pontes (2013), muitas empresas públicas acreditam no 

esporte como ferramenta de desenvolvimento social. Banco do Brasil, Caixa 

econômica, Petrobras e outras, patrocinam projetos que incentivam o esporte, tanto 

em grandes centros, quanto em centros de baixa renda (favelas, periferias e etc.). 

Os projetos visam a retirada de crianças e adolescentes das ruas e além 

disso, a busca de novos talentos, em várias modalidades, como boxe, taekwondo, 

vôlei, handebol, futebol, atletismo e outras modalidades. No Brasil, o esporte tem 

uma grande notoriedade, tanto pela mídia nacional, quanto pela mídia internacional. 

Com o avanço no esporte e com a descoberta de atletas, o governo 

implementou o programa "bolsa-atleta", onde o governo incentiva o esporte para 

adolescentes de baixa renda, fazendo com que o mesmo não vá para o mercado de 

trabalho muito cedo, dando mais atenção para os treinos de alto rendimento. 

Além de custear alguns gastos do atleta, o "bolsa-atleta" busca que o 

adolescente fique na escola. 

Segundo Campos, Nassif (2016) cita que, na constituição brasileira, é 

obrigatória a garantia ao esporte para todos os cidadãos do Brasil, sendo de alta ou 

baixa renda.  

Campos, Nassif (2016), cita que muitos projetos e leis surgiram após a 

divulgação do Brasil como país sede para a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos 

olímpicos de 2016.  



 
Um exemplo de projeto de lei que foi instaurado, foi a utilização do imposto de 

renda (empresas 1% e pessoas físicas 6%), na contribuição para projetos de esporte 

aprovados pelo ministério do esporte. 

Dessa forma, uma parcela do imposto de renda que seria coletado, será 

destinada ao esporte, fazendo com que a empresa tenha um investimento nulo. 

Uma das principais metas destas novas leis, é o incentivo ao esporte e visa 

ampliar a arrecadação de recursos para o esporte no Brasil. 

Institutos de ex - atletas, Clubes de futebol, confederações de modalidades 

esportivas, comitê olímpico e ou outros, são exemplos de aprovadores e captadores 

de projetos de incentivo ao esporte no Brasil. 

 

2.4. O CICLISMO E SEUS ADEPTOS  

O ciclismo, segundo Soares, Machado (2004), vem se difundindo no país, e 

ganhando mais adeptos a cada dia que passa. O ciclismo além de proporcionar uma 

melhor qualidade de vida, proporciona momentos únicos com a natureza. 

Além disso, o ciclismo auxilia no condicionamento físico do individuo, 

proporcionando um melhor rendimento no dia a dia da pessoa, mesmo em 

atividades rotineiras. 

O ciclismo possui uma variedade de opções, como por exemplo, o "Mountain 

Bike", o "BMX", além do ciclismo em academias, o ciclismo de lazer, onde possui 

muitos adeptos, em que consiste nas pedaladas de fim de semana. 

O ciclismo abrange uma grande variedade técnica dos atletas de alto 

desempenho. Uma das qualidades mais exigidas é a qualidade física do atleta, além 

das qualidades motoras finas. 

Segundo Kleinpaul, et al (2010), existem vários tipos de bicicleta para 

diversos tipos de praticantes. Seja com a finalidade de lazer ou até mesmo com a 

finalidade de competição, a bicicleta deve possuir as medidas e tamanhos corretos 

de acordo com o praticante, a fim de evitar futuras lesões. 

Peças como o guidão, pé de vela, quadro e suspensão, são ajustáveis de 

acordo com a altura do praticante, visando mais conforto na hora de pedalar. O não 



 
ajuste de tais peças pode acarretar uma postura incorreta do praticante, seja ela no 

dia a dia da pessoa, ou na hora da prática esportiva. 

Pedalar em grupo é cada vez mais acessível devido a ampla variedade de 

dias e horários disponíveis. 

Segundo Porto (2014), o ciclismo vem se modernizando muito, no decorrer 

disso, os atletas estão cada vez mais preparados para as competições, seja ela em 

pistas ou estradas. 

Nas corridas de estrada, os competidores tem que possuir uma grande 

capacidade anaeróbica, pois o mesmo ira percorrer grandes trajetos. Além da 

capacidade anaeróbica, o ciclista tem que possuir uma grande resistência muscular. 

Já nas pistas, os atletas devem possuir habilidades táticas e estratégicas, 

além de possuir uma grade resistência muscular. Seus treinamentos, geralmente 

simulam competições, onde o atleta tem que dar o máximo de si, para obter um 

melhor rendimento durante a competição.  

 

2.5. AS ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO DE TOLEDO  

Segundo Oliveira et al (2012) as estradas rurais tem uma função muito 

importante em regiões que são implantadas, pois permite o acesso para a 

população, sendo importante para o escoamento da safra, e retirada de animais de 

abate (porco, aves, gado), além de facilitar o deslocamento das pessoas para o meio 

urbano e vice e versa. 

As estradas rurais dão acesso às pessoas do meio rural a serviços básicos, 

como educação, saúde e outros. 

O asfalto em Toledo tem seus primórdios no ano de 1997, na gestão do 

prefeito Derli Donin. Desde então, todos os prefeitos eleitos deram sequência no 

projeto de asfaltamento nas vilas rurais, facilitando assim, a vida do produtor rural. 

(Lira, 2018) 

Segundo Cornelius (2013), o município de Toledo, localizado no oeste 

paranaense, possui aproximadamente 2800 propriedades rurais. Entre estas 2800 

propriedades, há 1700 km de estradas rurais, sendo 900 km de estradas 

pavimentadas. 



 
Cornelius (2013) cita ainda que no Brasil há uma barreira para o 

desenvolvimento agroindustrial devido a falias em vários setores, sendo um deles, o 

setor de logística.  

Em contramão disso, Toledo possui a maioria de suas estradas rurais 

asfaltadas, contribuindo assim, para um escoamento do setor agropecuário além do 

escoamento de grãos, ajudando o Paraná a ser um dos primeiros no ranking 

brasileiro em produção de grãos. 

Além disso, Lira (2018), cita a facilidade que o asfaltamento trouxe para a 

população rural. Em dias chuvosos, os ônibus escolares passam na frente das casas 

das crianças, evitando assim, os riscos de atolamento. Além disso, os moradores 

são amplamente beneficiados pela facilidade do escoamento dos grãos. 

Lira (2018) menciona que a pavimentação rural é realizada com recursos da 

população junto com o Poder Público, sendo que, a população investe cerca de 30% 

do valor da pavimentação, e o restante é pago pelas esferas estaduais e federais. 

Em locais aonde a pavimentação não foi feita, as secretarias disponibilizam 

cascalhos e terraplanagem, até as obras começarem.  

 

2.6. O CICLISMO COMO LAZER  

Menoia (2000) cita que há vários conceitos de lazer, sendo ele individual ou 

coletivo. 

A prática do lazer é muito importante para a vida do ser humano, aumentando 

assim sua qualidade de vida. O governo, por sua vez, incentiva a população a 

prática do lazer, com o pagamento de um terço a mais nas férias, fazendo com que 

o trabalhador possa ter melhores momentos de lazer. (Junior, Sferra e Bottcher, 

2012). 

Mas muitos desconhecem esta ajuda do governo. Muitas pessoas usam seu 

tempo livre praticando alguma forma de esporte, como, jogar futebol, caminhar, 

pescar, andar de bicicleta e até mesmo assistir filmes ou séries. 

O lazer é diferente entre pessoas de uma classe social mais baixa de uma 

classe social mais alta. Pessoas com maior pode aquisitivo geralmente para ter 

momentos de lazer, optam por viagens e locais mais luxuosos.  



 
Já as pessoas de uma classe social menor, optam por viagens mais longas, 

tendo que acordar cedo para se descolar para locais mais afastados com a intensão 

de ter melhores momentos de lazer. (Junior, Sferra e Bottcher, 2012). 

Á pratica de exercícios aeróbicos como lazer, proporciona para os indivíduos 

inúmeros benefícios para a saúde. Os principais esportes aeróbicos são eles: correr, 

nadar e até pedalar. (Xavier, Giustina, Carminatti, 2010) 

Atualmente, pedalar se tornou um esporte praticado por pessoas de várias 

idades, e com físicos diferentes. Com a popularização de bicicletas com aro 29, 

houve um crescimento de adeptos neste esporte devido o conforto que é 

proporcionado. 

Com várias opções de cores, tamanhos de quadro e guidão, e com diferentes 

tipos de aro além de marchas, o ato de pedalar vem ganhando força cada dia mais. 

Com mateiras mais leves e de boa qualidade, pedalar acaba sendo algo mais 

prazeroso e confortável. 

Com tais aperfeiçoamentos, como marchas e estilos de suspensão, ciclistas 

podem pedalar tanto em terrenos de estrada de chão, ou até mesmo em áreas 

urbanas, fazendo com que não se necessitem de um preparo cardiorrespiratório tão 

avantajado como o de atletas profissionais. 

Para indivíduos acima do peso, o ciclismo é um esporte muito indicado, pois 

na sua execução, o peso do corpo não esta sobrecarregando os membros inferiores, 

devido ao posicionamento do corpo na bicicleta. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Estudar, avaliar, compreender. Esses são alguns dos métodos que são 

utilizados para uma pesquisa científica. Além disso, a metodologia permite avaliar, 

descrever e aplicar métodos e técnicas que permitem avaliar e coletar informações. 

(PRODANOV, FREITAS, 2013)P 

Muitas vezes, a metodologia é usada com o fim de comprovar a utilidade e 

veracidade de diversos fatos na sociedade, aplicando técnicas e métodos e 

observando os resultados. 



 
Já Oliveira (2011), destaca que é fundamental o método cientifico, pois desta 

forma, é possível validar pesquisas, e além disso validar seus resultados.   

 

3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é feita através da abordagem de ciclistas, aplicando a eles um 

questionário sobre o que motivaram os mesmos a prática desse esporte, tendo 

como caráter tanto quantitativa (valores gastos com equipamentos para a prática do 

esporte), quanto qualitativa (o que mudou nas vidas dos praticantes, o que 

melhorar). Tendo com fim de descrever as vantagens e desvantagens do ciclismo. 

  

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

O questionário será composto por 10 questões, com perguntas objetivas e 

abertas, focando em ciclistas de várias idades. O questionário será aplicado em 12 

ciclistas, divididos em 4 grupos com 3 integrantes cada. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A aplicação do questionário será de forma individual. Cada indivíduo passara 

por uma entrevista, respondendo 10 questões relacionadas ao ciclismo da região. 

Com as respostas dos entrevistados, irá se confeccionar uma tabela com as 

respostas emitidas pelos entrevistandos. O objetivo é analisar o porquê do 

crescimento da modalidade, o que incentivou e os gastos mensais e anuais que os 

praticantes fazem neste esporte. 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 



 
Esta pesquisa foi aplicada a 12 ciclistas com diversas faixas etárias na 

cidade de Toledo, Paraná, com 10 questões descritivas com base no ciclismo em 

Toledo e o quanto pode se melhorar quanto ao mesmo.   

As questões foram desenvolvidas de acordo com a metodologia 

anteriormente planejada, ainda é de suma importância compreender as dificuldades 

encontradas nos meios deste esporte, para obter melhor rendimento e lazer no 

mesmo. 

O ciclismo é um esporte que cresce a cada dia, aumentando seus números 

de adeptos cada vez mais, tornando uma ferramenta de socialização de que traz 

para os praticantes uma melhor qualidade de vida, melhorando sua capacidade 

física e respiratória e tirando muitas pessoas do sedentarismo. 

 

4.1.1 – O que motivou a prática do ciclismo?  

 

As respostas dos entrevistados sintetizam, o motivo pelo qual escolheram o 

ciclismo como esporte. 

Foram obtidas várias respostas diferentes. As principais foram: 

- Família/amigos; 

- Qualidade de vida; 

- Sedentarismo; 

- Para ir ao trabalho. 

 

4.1.2 – O que prefere? Pratica-lo sozinho ou em grupo? 

 

De acordo com as respostas, metade dos entrevistados gostam de praticar o 

ciclismo em grupo alegando ser a melhor opção, como demonstra o gráfico 1 abaixo, 

pois segundo respostas, a animação e o incentivo é maior.  

 



 

 

Gráfico 1 - Preferência da prática do ciclismo. Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

 

4.1.3 – Qual é o valor médio que você gastou em sua bicicleta? E quanto gasta 

mensalmente em manutenção? 

 

Os gastos nas bicicletas dos entrevistados variam muito. Os entrevistados 

alegam ter gasto na média de R$ 800,00 a R$ 8.000,00 reais com suas bicicletas. A 

manutenção mensal das mesmas gira em torno de R$ 25,00 a R$ 200,00 reais 

mensais, como demonstra no quadro 1 logo abaixo. 

 

Quadro 1 – Valores das bicicletas e manutenção. 

 VALOR DA BICICLETA GASTO MENSAL 

ENTREVISTADO 1  R$ 5.000,00 R$ 150,00 

ENTREVISTADO 2 R$ 4.000,00 R$ 200,00 

ENTREVISTADO 3 R$ 6.000,00 R$ 50,00 

ENTREVISTADO 4 R$ 8.000,00 R$ 100,00 

ENTREVISTADO 5  R$ 5.000,00 R$ 20,00 

ENTREVISTADO 6 R$ 1.300,00 R$ 50,00 

ENTREVISTADO 7  R$ 1.500,00 R$ 50,00 

ENTREVISTADO 8 R$ 4.000,00 R$ 50,00 

ENTREVISTADO 9  R$ 2.500,00 R$ 50,00 a 100,00 

ENTREVISTADO 10 R$ 1.200,00 R$ 50,00 

ENTREVISTADO 11 R$ 800,00 R$ 50,00 
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50%

33%
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Grupo
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ENTREVISTADO 12 R$ 2.000,00 R$ 25,00 

Fonte: Da própria  pesquisa, 2018 

4.1.4 – Quando está andando de bicicleta, o que você utiliza para se sentir 

melhor? (Ex: ouvir música, conversar, etc.). 

 

Ouvir música é a ferramenta mais utilizada pelos ciclistas neste meio. Mas, 

quando estão em grupo, muitos deixam de lado esta ferramenta para se socializar 

com os demais, alegando que é mais divertido o “pedal” em grupo quando há 

parceiros para conversar.  

 

4.1.5 – Você prefere andar nos fins de semana ou em dias de semana?  

 

Mais da metade dos entrevistados andam diariamente de bicicleta, sendo 

depois do trabalho como exercício ou até mesmo para se deslocar de sua casa para 

o trabalho, economizando gasolina e fazendo um exercício físico diário. Outros 

optam por pratica-lo nos fins de semana, como um objeto de lazer, como demonstra 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Preferência de andar de bicicleta nos fins de semana ou todos os dias. 

Fonte: Da própria pesquisa, 2018. 

4.1.6 – Qual é a via que você mais utiliza? Rural ou urbana? E por que? 

 

Tanto a via rural quanto a via urbana, ambas são muito usadas. A maioria 

das pessoas que preferem as vias rurais, dão preferencia para as mesmas pois, 

segundo elas, o trânsito é menos intenso e as pessoas se sentem mais seguras. 

Outro motivo é pelo fato de suas bicicletas são adaptadas para andar na terra, 

facilitando o uso de tais rotas. Já as pessoas que preferem o meio urbano, alegam 

que utilizam este meio para a locomoção diária para o trabalho e suas casas. 

 

4.1.7 – As estradas rurais colaboram para o ciclismo?  

 

A maioria dos entrevistados alegam que as estradas rurais colaboram para o 

ciclismo, mas em partes. Muitos reclamam que as estradas rurais não possuem 

acostamento ou ciclovias para a prática desse esporte, deixando-o um pouco mais 

perigoso para quem quer pedalar nas rotas rurais. Outros alegam que os motoristas 

não respeitam o limite de velocidade da via, passando em alta velocidade, deixando 

os ciclistas com medo. 

Mas, muitos alegam que as estradas rurais, em sua maioria ajudam na 

pratica do ciclismo por serem asfaltadas. 

 

4.1.8 – Você se sente seguro andando de bicicleta em vias urbanas e rurais? 

Por que?  

 

Em questão de segurança, tanto em vias urbanas quanto rural, os 

entrevistados não se sentem seguros. Mas, alguns dos entrevistados alegam se 

sentir mais seguros nas vias rurais, do que em vias urbanas. 



 
Nas vias rurais, como comentando antes, não possui ciclovias, deixando 

assim, os ciclistas com medo dos carros, mas em questão de furto e demais, se 

sentem seguros. 

Já nas vias urbanas, os ciclistas alegam ter medo tanto do trânsito, quanto 

em relação a furto. Os entrevistados dizem que a maioria dos motoristas não 

respeitam os ciclistas. Além disso, a segurança pública não ajuda, fazendo com que 

os ciclistas além de terem medo do trânsito, tenham medo de serem furtados. 

 

4.1.9 – No que o ciclismo mudou em sua vida? (estilo de vida, condição física, 

social) 

 

Os benefícios trazidos pela prática do ciclismo são várias segundo os 

entrevistados. 

Muitos alegam que com a pratica do ciclismo, suas vidas melhoraram tanto 

na questão da saúde, quanto na questão social. 

Condição física, respiratória, muscular e até mesmo o fim do sedentarismo, 

são os benefícios trazidos pela pratica do ciclismo para os entrevistados. 

Já na questão social, muitos alegam que depois de começarem a praticar 

este esporte, conheceram mais pessoas, pois, muitas vezes os cliclistas montam 

grupos de amigos para pedalarem, que chamam mais pessoas para este grupo, 

criando assim, uma rede de socialização. 

 

4.1.10 – Deixe sua opinião: o que é preciso para melhorar este esporte em 

Toledo tanto no meio urbano, quanto rural. 

 

As respostas obtidas nesta pergunta são as mais diversas. 

Uma parte cita que se necessita mais o apoio dos órgãos públicos para a 

pratica deste esporte. Os ciclistas alegam que a necessidade de construção de 

ciclovias, tanto nas vias rurais quanto nas vias urbanas são de suma importância 

para a pratica deste esporte, trazendo assim mais segurança para os praticantes e 

para que outras pessoas se sintam seguras para começar a praticar este esporte. 



 
Além da construção de ciclovias, os entrevistados alegam que a carga 

tributária sobre as bicicletas é muito alta, chegando a um total de 40% sob o valor da 

mesma. 

Além disso, muitos ciclistas alegam que, para este esporte ser mais seguro 

além da construção de ciclovias, é a conscientização de motoristas, havendo mais 

respeito e cuidado, tanto em vias urbanas que são mais movimentadas, quanto em 

vias rurais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O ciclismo, como dito anteriormente, é um esporte que a cada dia que passa 

possui mais adeptos, tornado o mesmo uma ferramenta para melhorar a qualidade 

vida dos seus participantes. 

O objetivo deste artigo, é analisar o que mudou na vida dos praticantes após 

o começo deste esporte, além disso, este artigo busca dos seus entrevistados a 

opinião dos mesmos para a melhoria deste esporte de uma maneira geral, seja elas 

em novas vias, tanto urbanas quanto rurais, ou até mesmo na questão moral de 

motoristas. 

O objetivo de maneira geral foi alcançado. As respostas dadas pelos 

entrevistados fizeram com que o objetivo do artigo fosse atendido de todas as 

formas. 

Muitos praticantes alegam que, após começarem a praticar este esporte, a 

qualidade de vida dos mesmos melhorou de todas as formas. Muitos, utilizam deste 

meio para relaxar nos fins de semana, após uma intensa jornada de trabalho durante 

a semana. Já outros, utilizam este meio para se locomoverem para seus trabalhos e 

suas casas. 

Além disso, o ciclismo é uma ótima ferramenta para a socialização, uma vez 

que, os ciclistas geralmente andam em grupos. Com isso, muitas pessoas se 

conhecem desta forma, aumentando seu ciclo de amizades e praticando exercício 

físico. 



 
Com o ciclismo, muitas pessoas deixaram de ser sedentárias, o que é um 

ponto muito positivo. Muitos dos praticantes alegam que depois que começaram a 

praticar o ciclismo, sua capacidade física e respiratória melhorou, além de fazer a 

pessoa se sentir bem consigo mesma. 

Um ponto que podemos destacar como positivo é a movimentação de capital 

em torno da compra e venda de bicicletas e acessórios para as mesmas. Na 

pesquisa feita, os praticantes gastam em média R$ 3.000,00 em suas bicicletas. 

Além disso, os praticantes gastam na média de R$ 50,00 por mês com manutenção.  

Esses dados demonstram o alto valor das bicicletas que a maioria dos 

praticantes utilizam para a prática deste esporte. 

Um ponto abordado na entrevista que os ciclistas reclamaram, foi a falta de 

segurança no trânsito.  

Segundo a pesquisa, os motoristas de automotores não respeitam os 

ciclistas. Os entrevistados alegam que nas vias urbanas, sentem medo de praticar 

este esporte devido a imprudência dos motoristas, alegando que os mesmos não 

respeitam as sinalizações e o limite de velocidade. 

Nas vias rurais o problema é o mesmo. Segundo a pesquisa, as vias rurais 

não possuem acostamento, fazendo com que os ciclistas fiquem muito perto dos 

veículos, e os mesmo passam do seu lado em altíssima velocidade. 

Outro ponto abordado em que os ciclistas não se sentem seguro, é com a 

segurança pública. Os ciclistas alegam que falta segurança publica tanto nas vias 

rurais quanto nas urbanas, onde o risco de furto é muito maior, devido ao alto valor 

das bicicletas. 
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