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RESUMO 

 
Este artigo objetiva contribuir para a discussão da percepção ambiental em 
experiências turísticas, a partir de um estudo de caso dos cicloturistas na Estrada 
Real, Minas Gerais, Brasil. Mais especificamente, o artigo objetiva caracterizar o 
perfil socioeconômico dos viajantes da rota turística, bem como discutir, a partir de 
suas experiências, a percepção ambiental em viagem de bicicleta. A metodologia da 
pesquisa envolveu revisão da bibliografia relevante sobre cicloturismo e percepção 
ambiental, análise de entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 28 cicloturistas 
que percorreram trechos da Estrada Real no ano de 2007, e também observação 
participante, a partir de viagem com um dos entrevistados, na rota turística, em 
Outubro de 2007. Este estudo revela as especificidades na forma de perceber o 
ambiente proporcionadas pelas viagens de bicicleta na Estrada Real.   
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ABSTRACT 
 

Abstract: 
This paper aims to contribute to the discussion of environmental perception in travel 
experiences through a case study of the cycle tourists of Estrada Real, Minas Gerais, 
Brazil. More specifically, the aim of this paper is to characterize the socioeconomic 
profile of the travelers of this route and to discuss, based on the personal 
experiences described by the subjects of the study, the tourists’ environmental 
perception while traveling on a bicycle. The results were accomplished through a 
bibliographical review on cycle tourism and environmental perception, an analysis of 
semi-structured interviews conducted with 28 cycle tourists who travelled along 



 

 

Estrada Real, during the year of 2007, as well as participant observation based on a 
bycicle trip with one of the interviewed subject of the research, on October of 2007. 
This study reveals the specificities in the way of perceiving the environmental, 
afforded by bicycle trips along the Estrada Real. 
 
Keywords: tourism, environmental perception, cycle tourism, Estrada Real. 

 
 
1. INTRODUÇÃO: 

Sabe-se que pessoas advindas de distintos contextos entendem o ambiente 

de forma diferenciada. A percepção está relacionada ao engajamento prático de 

uma pessoa em um determinado ambiente. Este relacionamento com seu entorno 

acontece por meio da utilização de seus cinco sentidos e de sua capacidade de 

situar, neste contexto, informações recebidas da sociedade (INGOLD, 2000).  

A percepção de um turista, em determinada região, é também influenciada 

pelo meio de transporte que utiliza. Neste estudo, buscou-se realizar uma discussão 

sobre a percepção ambiental dos cicloturistas, por meio de suas experiências em 

viagem de bicicleta. Este meio de transporte proporciona uma forma 

especificamente intensa de perceber o ambiente por causa das características de 

seu movimento como sua baixa velocidade, ausência de barulho de motor e trabalho 

físico do corpo. Um cicloturista, ao percorrer os mais variados tipos de vias, tem a 

oportunidade de degustar, ouvir, cheirar, ver e sentir intensamente a paisagem. A 

experiência, aqui relatada pelos próprios viajantes, apresenta-se como uma maneira 

peculiar de vivenciar o ambiente, interagir com as pessoas que nele habitam, 

aprender sobre a região e descansar da vida cotidiana. A percepção das pessoas é 

também diretamente influenciada pelo ambiente percebido. Uma grande cidade, 

uma serra ou uma praia oferecem elementos e possibilidades diferentes para quem 

os percorre. Neste artigo, trabalhou-se a percepção dos cicloturistas em trechos do 

Caminho dos Diamantes da Estrada Real. Trata-se de uma região localizada no 

Espinhaço Meridional, Minas Gerais, onde os cicloturistas percorreram suas serras, 

rios, matas e cerrados; suas pequenas cidades, distritos e vilas.  



 

 

Este artigo objetiva caracterizar o perfil socioeconômico dos cicloturistas e 

suas motivações, bem como analisar suas percepções ambientais na Estrada Real.  

2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem predominantemente 

qualitativa, envolvendo uma investigação aprofundada das experiências dos 

cicloturistas (LAKATOS; MARCONI, 2004; DENCKER, 1998). A Estrada Real foi 

escolhida como objeto de estudo dessa pesquisa porque tem os cicloturistas como 

um dos públicos almejados e por já ser freqüentada por esse tipo de turista. No 

entanto, pelo fato da rota ser muito extensa, não foi possível a viabilização de uma 

pesquisa que englobasse todos os seus trechos. Assim, foi escolhido como foco 

desta pesquisa o Caminho dos Diamantes, trecho compreendido entre Diamantina e 

Ouro Preto, região da Serra do Espinhaço Meridional, onde se encontram dois 

destinos escolhidos como referência para a pesquisa de campo: Conceição do Mato 

Dentro e Serra do Cipó, município de Santana do Riacho. A primeira foi escolhida 

porque é uma cidade em que o turismo está se tornando importante atividade 

econômica, além de fazer parte do eixo central da rota e por ter sido indicada pelos 

técnicos do Instituto Estrada Real como um destino já procurado pelos cicloturistas. 

A Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, foi escolhida por fazer parte da 

Estrada Real e por apresentar um fluxo grande de cicloturistas nos finais de semana 

e também nas férias.  

O universo da pesquisa constitui-se dos cicloturistas da Estrada Real no 

trecho analisado. A ausência de dados estatísticos disponíveis na literatura e nem 

no IER sobre o fluxo desses turistas, na rota e em seus destinos, impediu a 

caracterização de uma amostra estatisticamente significativa. Por isso, definiu-se 

que seriam entrevistados todos os cicloturistas que fossem encontrados nos 

destinos escolhidos durante o período da pesquisa de campo que se deu em 

intervalos distintos, compreendidos entre os dias 28 de julho e 24 de outubro de 

2007. No total, foram realizadas entrevistas com 28 cicloturistas.  



 

 

Esse estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica, entrevistas semi-

estruturadas e observação participante. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo 

construir a fundamentação teórico-conceitual sobre os temas da percepção 

ambiental e do cicloturismo. A entrevista semi-estruturada (DENCKER, 1998) foi 

utilizada como uma das técnicas de coleta de dados primários relativos ao perfil dos 

cicloturistas e sua percepção do ambiente no contexto da Estrada Real pesquisado. 

Outra técnica de pesquisa utilizada foi a observação participante. Nessa etapa da 

pesquisa de campo, buscou-se uma aproximação entre autor e cicloturista para 

melhor compreensão de sua percepção ambiental. Para tanto, o autor realizou uma 

viagem de bicicleta, acompanhando um cicloturista na ER, com a autorização do 

mesmo, no percurso compreendido entre Conceição do Mato Dentro e Santana do 

Riacho, no período entre os dias 11 e 14 de outubro de 2007. A experiência 

possibilitou interação e diálogo entre pesquisador e pesquisado no ambiente de 

viagem, revelando aspectos importantes para a compreensão qualitativa do 

fenômeno. Este relacionamento possibilitou também momentos inusitados, que 

muito contribuíram para a análise realizada. Da Matta (1987, p.168) denominou tal 

processo como anthropological blues: “[...] trata-se de incorporar no campo mesmo 

das rotinas oficiais, já legitimadas como parte do treinamento do antropólogo, 

aqueles aspectos extraordinários, sempre prontos a emergir em todo o 

relacionamento humano.” 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da técnica de análise de 

conteúdo, a partir do estabelecimento de categorias. O primeiro passo, após a coleta 

dos dados, foi a transcrição das falas e sua separação nas categorias previstas no 

roteiro de entrevista. Depois, foram feitas leitura preliminar e seleção das falas mais 

importantes. O último passo foi a estruturação do texto, levando em conta a relação 

dialógica do pesquisador e o sujeito da pesquisa, e a literatura da área. 

O texto foi construído tendo como referência as reflexões teóricas e as 

práticas etnográficas pós-modernas. Segundo Caldeira (1988, p. 141), “a proposta é, 

então, escrever etnografias tendo como modelo o diálogo ou, melhor ainda, a 



 

 

polifonia.” Nesse sentido, estudar o outro não mais se trata de descrever sua cultura, 

como se o pesquisador, por meio da observação e da convivência com os sujeitos 

da pesquisa, tivesse a autoridade para dizer quem são e de que forma entendem o 

mundo. Também não se trata de realizar um estudo em que o autor se pretenda 

imparcial, dando espaço apenas às vozes dos sujeitos, como se ele pudesse 

simplesmente se ausentar da produção do conhecimento. Essa autora argumenta 

que a idéia é construir o texto de uma forma em que as diversas vozes e 

perspectivas tenham espaço, inclusive a do autor: “O objetivo final, no que diz 

respeito ao autor, seria fazer com que ele agora se diluísse no texto, minimizando 

em muito a sua presença, dando espaço aos outros, que antes só apareciam 

através dele.”    

Sob esse ponto de vista, as vozes são equiparadas e o pesquisador não mais 

descreve culturas, mas apenas sugere e provoca construção de sentidos. Ele não 

mais se esconde para afirmar sua autoridade científica, mas se mostra para 

dispersá-la. Assim, o papel do leitor também se modifica, deixando de ser alguém 

que apenas se informa, mas que participa ativamente na construção do sentido do 

texto. Para tanto e com o intuito de praticar essa nova concepção, Caldeira (1988) 

argumenta sobre a necessidade de se fazer experiências textuais, ou seja, criar 

novas formas de construção dos textos. É nesse sentido que este trabalho é 

estruturado a partir da relação dialógica das vozes dos cicloturistas e dos 

pesquisadores. 

3. MARCO TEÓRICO 

O segmento do cicloturismo e os produtos turísticos relacionados a esta 

atividade existentes no mercado são em geral ainda pouco desenvolvidos no Brasil. 

A construção de conhecimento na área é também incipiente. No entanto, os estudos 

existentes apontam para um segmento com potencial para ser trabalhado, 

principalmente pelas condições que oferece ao desenvolvimento sustentável de 

áreas rurais. Embora o cicloturismo seja um segmento do turismo ainda pouco 



 

 

estudado, alguns autores realizaram suas primeiras definições conceituais. O 

conceito de cicloturismo de referência para a pesquisa realizada é de Ritchie (1998): 

 

 “Cicloturismo deve ser definido como qualquer atividade realizada por 
aqueles que estão de férias por mais de vinte e quatro horas ou uma noite, 
e para quem a bicicleta é parte integral da viagem, mesmo que não a utilize 
em alguns momentos (RITCHIE, 1998, p.568, 569).”1 (tradução nossa) 

 

Trata-se de uma definição que compreende diversos segmentos de 

cicloturistas, incluindo aqueles que realizam longas rotas, ou seja, os que percorrem 

diversos destinos turísticos, utilizando a bicicleta como meio de transporte entre 

eles. Inclui também aqueles que se hospedam em um destino específico e, a partir 

dali, conhecem o entorno, percorrendo trilhas, por meio da bicicleta.   

A percepção ambiental é também um tema importante que perpassa este 

trabalho sobre o cicloturismo, merecendo, portanto, um aprofundamento teórico. 

Ingold (2000), um dos autores a trabalhar o tema, apresenta uma nova forma de 

entender como os seres humanos percebem seu entorno. Sua abordagem foi 

construída a partir da integração de pontos de vista da Antropologia, Psicologia e 

Biologia. No entanto, para essa discussão, são utilizados outros autores dessas 

áreas e também da Geografia, que tem tradição no estudo da paisagem. O objetivo, 

portanto, é promover um diálogo entre as diversas formas de entender a percepção 

ambiental humana.  

O trabalho de Ingold (2000) é motivado pela questão sobre o porquê de 

pessoas advindas de diferentes contextos, colocadas em um mesmo ambiente, 

diferenciarem-se no que fazem com as possibilidades desse ambiente. Para muitos 

antropólogos esse fato acontece por causa das variações culturais das pessoas, 

mas, para Ingold (2000), acontece por causa de variações nas intencionalidades e 

habilidades que são desenvolvidas e incorporadas ao organismo humano por meio 

                                                
1  “Bicycle tourism should be defined as any activities, whether cycling or non-cycling, that are 
undertaken by those who are on vacation for longer than 24 h or one night, and for whom is an integral part of 
this trip.” 



 

 

da prática e do treinamento em um determinado ambiente. Habilidades são as 

capacidades de ação e percepção do indivíduo como um todo – mente e corpo – 

situado em um ambiente de estrutura complexa. Elas são tanto biológicas quanto 

culturais e não são transmitidas de geração em geração, mas são “re-desenvolvidas” 

e incorporadas em cada organismo humano, em desenvolvimento, por meio da 

prática de tarefas específicas. O estudo dessas habilidades necessita que o 

praticante seja situado no contexto de um ativo engajamento com o seu ambiente. O 

autor entende que organismo e ambiente se desenvolvem mútua e constantemente. 

Para Gibson (apud INGOLD, 2000), percepção não se trata de uma mente 

funcionando como um computador em um corpo. Percepção é direta e trata-se de 

uma atividade exploratória de um organismo no ambiente. O autor diz ser errado 

pensar os olhos, as orelhas e as superfícies sensitivas da pele como simples locais 

onde se situam células receptoras que estão conectadas ao cérebro. Ao contrário, 

eles devem ser entendidos como partes integrais de um corpo que está 

continuamente em movimento, ativamente explorando o ambiente em busca de 

sobrevivência no mundo. 

Portanto, torna-se necessário que as pesquisas sobre percepção ambiental 

também sejam conduzidas sob esse enfoque. Dessa forma, ao pesquisar 

determinado grupo de pessoas deve-se levar em conta seu engajamento prático 

com o ambiente. “Pessoa (corpo, mente, emoção, vontade) e mundo estão 

engajados em um só processo, que implica fenômeno perceptivo e não pode ser 

estudado como um evento isolado, nem pode ser isolável da vida cotidiana das 

pessoas (MACHADO, 1999, p. 98).”  

O termo paisagem, no senso comum, é freqüentemente associado à 

natureza. No entanto, a Geografia contemporânea não a entende dessa forma, 

assim como não a considera um lugar externo às pessoas, pois, nesse caso, seria 

apenas um cenário onde elas viveriam suas vidas. Para Bley(1999, p.125), a 

paisagem:  

 



 

 

 [...] não é simples objeto em face do qual o sujeito se situa em relação de 
exterioridade. Nela sujeito e objeto são inseparáveis, não somente porque o 
objeto espacial é constituído pelo sujeito, mas também porque o sujeito está 
envolvido pela paisagem. Em outras palavras, o sujeito está dentro da 
paisagem. 

 

Segundo Machado (2004), a paisagem passou a ser entendida de forma 

diferente sob as perspectivas humanistas da Geografia da percepção. Se antes era 

considerada como tudo aquilo que é concreto, agora passou a ser entendida 

também por suas características subjetivas como, por exemplo, a percepção das 

pessoas.   

Para Corrêa e Rosendhal2 (1998, apud ROSSETO; JÚNIOR, 2002), as 

paisagens são históricas porque são o resultado da ação das pessoas no ambiente, 

através do tempo. Elas são portadoras de significados, expressando os valores, as 

crenças, os mitos e as utopias dos seres que as habitam, tendo, portanto, uma 

dimensão cultural. Elas são também dinâmicas porque resultam das mudanças que 

ocorrem de acordo com o momento histórico e os valores que prevalecem em cada 

sociedade (ROSSETO; JÚNIOR, 2002). 

Também nessa linha de pensamento, Santos (1988, p. 21) afirma que: 

 

 [...] todos os espaços são geográficos porque são determinados pelo 
movimento da sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto o 
espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, uma 
realidade de funcionamento unitário, um mosaico de relações, de formas, 
funções e sentidos.  

 

Igualmente, para os geógrafos humanistas, a paisagem, segundo Ingold 

(2000), não é estática. É preciso, portanto, compreender sua temporalidade, pois 

está em constante construção por meio de movimentos dos vivos: como os das 

pessoas, dos animais, das plantas; e de elementos inanimados como o vento, o dia 

e a noite, as marés, os rios e as estações do ano. Dessa forma, as pessoas não 
                                                
2
 CORRÊA, Roberto Lobato Corrêa & ROSENDAHL, Zeny. Apresentando Leituras sobre Paisagem, Tempo e 

Cultura. In: CORRÊA, Roberto Lobato Corrêa & ROSENDAHL, Zeny Paisagem, tempo e cultura. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 1998.p.07-11 



 

 

escrevem sua história na superfície da terra isoladamente, mas em conjunto com 

essa enorme quantidade de elementos nela existentes. Elas não transformam o 

mundo, mas fazem parte dele, movem-se com ele e são parcelas das 

transformações que estão constantemente acontecendo.  

Para Ingold (2000), paisagem é o mundo como é conhecido por aqueles que 

o habitam e viajam por ele. Nesse ponto, seu argumento se aproxima de Santos 

(1988, p. 21-22) que diz que “[...] tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, é a paisagem. [...] Não é formada apenas de volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores, sons, etc.” Este autor completa ainda dizendo que “[...] a 

dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos sentidos.”  

Por meio da vida nela, a paisagem se torna parte das pessoas, assim como 

estas se tornam parte dela. Como exemplo, Ingold (2000) diz que, ao subir um morro 

ou descer um vale, uma pessoa incorpora o relevo nos músculos na medida em que 

esses são exigidos para a realização de cada movimento. E dessa mesma forma, 

outros elementos são incorporados como o clima e a vegetação. Alguém que mora 

em um lugar frio se adapta a ele, assim como convive e se relaciona com a fauna e 

a flora. Portanto, esses e todos os outros elementos da paisagem são incorporados 

nas práticas diárias das pessoas que a habitam.  

4. CICLOTURISTAS E SUA PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA ESTRADA REAL 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Conhecer o perfil socioeconômico dos cicloturistas é fundamental para 

entender como eles percebem o ambiente, tendo a bicicleta como meio de 

transporte de suas viagens. O perfil demonstra características que influenciam a 

percepção dos entrevistados.  

Durante o período da pesquisa, foram entrevistados 28 cicloturistas 

encontrados no município de Conceição do Mato Dentro, no distrito Serra do Cipó 

(Santana do Riacho) e também alguns indicados por esses cicloturistas ou pelo IER. 

Desse total, 26 (92,86%) são homens e 2 (7,14%) são mulheres. Em relação à 



 

 

naturalidade, 15 (53%) cicloturistas nasceram em Belo Horizonte, 8 (28%) em outras 

cidades de Minas Gerais e 5 (17%) em outras cidades do Brasil. Quanto à faixa 

etária, percebe-se que os jovens representam a maioria dos cicloturistas. Do total, 

15 (53,57%) têm entre 20 e 29 anos e 7 (25 %) têm entre 30 e 39 anos. 

Embora a bicicleta seja um meio de transporte utilizado por pessoas de todo 

grau de escolaridade e com os mais diversos níveis de renda, percebe-se que em 

viagem o seu uso fica mais restrito àqueles com maior grau de escolaridade. Do 

total, 16 (57,14%) cicloturistas já concluíram curso superior e 4 (14,29%) estão por 

concluir. Em relação à renda mensal familiar, 8 (28,57%) entrevistados estão na 

faixa acima de 5 mil reais; 2 (7,14%) estão entre 4 e 5 mil; e 3 (10,71%) entre 3 e 4 

mil. 

De acordo com a literatura, o cicloturismo pode ser segmentado em diversos 

grupos menores. Foram identificados nessa pesquisa dois segmentos diferentes: 

cicloturistas que viajam em rotas e que se hospedam em destinos diferentes, 

utilizando a bicicleta como meio de transporte entre eles; e aqueles que se 

hospedam em um destino base e conhecem seus atrativos e o entorno por meio da 

bicicleta. Os últimos disseram que viajam para fazer trilhas de bicicleta e, por isso, 

são definidos nessa pesquisa como cicloturistas de trilha, representando 28,57% dos 

entrevistados. Os primeiros são definidos aqui como cicloturistas de rota e somam 

71,43% do total. É importante ressaltar que essa denominação é dada em função 

dos objetivos das viagens que são foco dessa pesquisa. A maioria dos entrevistados 

não pode ser classificada em apenas um segmento porque viaja ora com um 

objetivo ora com outro.  

4.2 MOTIVAÇÃO DE VIAGEM 

As pessoas direcionam sua percepção de acordo com o que as motiva e, por 

isso, a motivação é importante fator para entender como os cicloturistas percebem o 

ambiente. Vivenciar dias diferentes do cotidiano é motivação de todos os 

entrevistados, mesmo que esteja implícito no discurso de alguns. A viagem de 



 

 

bicicleta proporciona dias e noites muito diferentes das vividas por eles, quando em 

suas cidades. A maior parte do dia é despendida pedalando pelo meio rural, tendo 

um contato mais próximo com a natureza e com as pessoas do local. Ter lazer 

também é motivação de todos os entrevistados. O prazer em utilizar a bicicleta nas 

viagens pôde ser percebido pela forma com que relataram suas experiências de 

viagem.  

A aventura foi citada como motivação por 7 (25,00%) cicloturistas. O fato de 

gostarem de percorrer caminhos, sempre diferentes dos anteriores, faz com que 

vivam situações inusitadas. Segundo eles, o desconhecido proporciona aventuras. O 

desafio de realizar os percursos propostos foi citado por 8 (28,57%) entrevistados, 

principalmente pelos cicloturistas que percorreram rota. Ainda segundo um 

entrevistado, “pedalar é estar junto com os amigos”. Esta motivação foi citada por 9 

(32,14%) cicloturistas. Para eles, viver intensas aventuras ao lado dos amigos é um 

atrativo a mais dessas viagens e o desconhecido, proporcionado por elas, faz com 

que as amizades sejam fortalecidas. 

Para 11 (39,29%) entrevistados, o contato com a natureza é também uma 

motivação. O ato de pedalar proporciona uma interação intensa com a natureza, 

pois passam os dias constantemente ao ar livre, sentido, cheirando, degustando, 

ouvindo e vendo o ambiente. Em diversos momentos das entrevistas, banhos de 

cachoeiras, estradas em matas, rios sob pontes, travessias de serras, trilhas no 

cerrado foram citados como momentos especiais da viagem.  

4.3 A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS CICLOTURISTAS 

A viagem de bicicleta proporciona ao cicloturista uma forma peculiar de 

conhecer lugares e pessoas. Ao percorrer diversos tipos de estradas, relevos, 

vegetações, climas e cidades, os cicloturistas percebem o ambiente diferentemente 

de qualquer outro tipo de turista por causa das características do movimento peculiar 

à bicicleta. Trata-se de uma rica experiência em que o mundo é percebido 

intensamente pelo sentir, ver, cheirar, degustar e ouvir dos viajantes.  



 

 

Como pôde ser observado no campo, a percepção dos cicloturistas que 

percorreram trilhas tem pequenas diferenças com relação à percepção dos que 

percorreram rotas. Os primeiros são motivados, entre outros fatores, pela adrenalina 

proporcionada pelo movimento e precisam estar com as atenções mais voltadas ao 

ato de pedalar. As trilhas são percorridas em maior velocidade e requerem maior 

técnica. Apesar de suas atenções estarem mais voltadas à ação, ainda assim, eles 

percebem o ambiente com intensidade ao sentir o terreno, o clima, as fazendas, os 

animais. Já os outros pedalam em um ritmo mais lento e podem dedicar mais tempo 

à contemplação do ambiente. Apesar da diferença de velocidade, as percepções de 

ambos se assemelham mais do que diferem.  

A viagem dos cicloturistas é pautada pela utilização da bicicleta. Eles pedalam 

muitas horas diárias, principalmente pelo meio rural, onde as estradas têm menor 

fluxo de veículos motorizados. Embora um entrevistado tenha dito que pedalar por 

estradas perigosas não representa um problema, os caminhos seguros foram 

considerados por todos os outros como um importante fator para a qualidade da 

viagem.   

A paisagem dá vida à experiência. As serras e as matas; os rios; os sítios e 

os sitiantes; o vento, a chuva, o calor e o frio; as pequenas cidades, as pessoas e 

suas histórias proporcionam cor, sabor, textura, som e cheiro à viagem. Como 

colocado por um viajante: “A percepção de cima da bicicleta é que me fascina. Para 

mim, é a melhor forma de compreender o ambiente. Eu entro em sintonia com ele. 

Há o contato físico constante por meio dos sentidos.” (ANDRÉ) 

A viagem possibilita aos cicloturistas uma intensa interação com o ambiente. 

A bicicleta não tem teto, janelas ou o barulho do motor que os distanciem do seu 

entorno. Ela os obriga, de forma prazerosa, a sentir a neblina do amanhecer, o calor 

do meio dia, a chuva da tarde e o frio da noite; a ver o relevo, a fauna, a flora e as 

pessoas; a ouvir os rios, os pássaros, as músicas dos quintais e os centros das 

cidades; a degustar a poeira da estrada, o suor do rosto, o pastel da venda, o feijão 

feito na hora e a carne de panela bem temperada.  



 

 

Segundo outro viajante (ANTÔNIO MARCOS), viajar de bicicleta é perceber o 

mundo de “[...] um ângulo diferente, é ter um outro ponto de vista.” O fato da 

percepção se dar por meio do movimento e da qualidade da experiência, assim 

como afirma Ingold (2000), explica o porquê da bicicleta proporcionar uma forma de 

perceber diferenciada. O seu movimento é um mais veloz que andar a pé e mais 

lento que veículos motorizados. O corpo precisa trabalhar em constante diálogo com 

aspectos do ambiente, como o terreno, o relevo e clima. 

 As pessoas, quando estão em ambientes diferentes do seu cotidiano, tendem 

a percebê-lo de maneira singular. Suas motivações são diferentes, assim como seus 

movimentos pela paisagem ao longo do dia. De fato, as motivações para estar em 

determinado local condicionam a percepção das pessoas. Os cicloturistas viajaram 

para pedalar, ter lazer, descansar, conhecer lugares novos, estar com os amigos, 

aventurar-se e interagir com o ambiente. Segundo um entrevistado, quando se está 

viajando, torna-se mais predisposto a perceber o ambiente. Esse comportamento, 

que é também uma das finalidades das viagens, é, ao mesmo tempo, um meio que 

lhes possibilita alcançar tudo aquilo que os motiva. A intensa interação entre os 

cicloturistas e o ambiente faz com que se divirtam, descansem, conheçam lugares 

novos, estejam com os amigos e se aventurem. Algumas dessas diferenças foram 

bem captadas na fala de um entrevistado: “A percepção é bem diferente de um 

carro. Há uma interação com o ambiente. Eu sinto o frio, o calor e o vento. Converso 

com as pessoas. Eu paro para ver o pássaro ou para qualquer outra coisa 

interessante. De bicicleta, fico livre e focado no ambiente.” (JOÃO BATISTA) 

A energia que movimenta a bicicleta é a do próprio viajante. Nas palavras de 

um cicloturista entrevistado, “as distâncias são vencidas pelo próprio esforço.” Além 

de ser um motivo de orgulho por parte dos cicloturistas, percorrer paisagens com o 

próprio esforço faz com que a percepção aconteça de forma intensa. Uma serra não 

é somente percebida por um mirante ou pela janela de um ônibus, mas na medida 

em que cada metro é percorrido lentamente. De bicicleta, é preciso pedalar para se 

aproximar, subir, descer e distanciar-se dela. Um terreno arenoso, por exemplo, 



 

 

necessita de um esforço maior do que uma estrada de terra batida e faz com que o 

cicloturista perceba, nos músculos, as variedades de solo. A paisagem, assim como 

afirma Ingold (2000), é incorporada pelas pessoas ao longo dos percursos. 

Segundo um cicloturista abordado, a viagem nunca é monótona porque “a 

mudança de paisagem acontece o tempo inteiro.” Em um mesmo dia, é possível 

pedalar por cidades, matas, campos e fazendas. A velocidade média da bicicleta faz 

com que a paisagem se apresente em um lento movimento que, segundo outro 

entrevistado, torna sua percepção mais apurada, percebendo-se “[...] as coisas com 

maior riqueza porque teve tempo de analisar nos mínimos detalhes [...]” Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que a paisagem muda constantemente, suas 

características são percebidas em baixa velocidade. 

4.3.1 UM CORPO ATIVO NO AMBIENTE 

Para Ingold (2000), a percepção se dá por meio da utilização dos sentidos e 

do movimento do corpo no ambiente, recolhendo informações e dando significados a 

elas. De bicicleta, o corpo, ativo por causa do exercício físico constante, contribui 

para condicionar a percepção do viajante. Ao relatarem suas percepções 

ambientais, os cicloturistas descreveram diversos momentos do funcionamento do 

corpo ao longo das horas e horas que pedalaram. André relatou o seguinte: “O 

esforço físico e a adrenalina ativam a sensibilidade do corpo em vários sentidos. 

Quando você está trabalhando os músculos, você trabalha a percepção. Sente na 

pele o tato. Se chover, molha. Se fizer sol, queima. Se fizer frio, sente o frio.” 

(ANDRÉ) 

Em muitos momentos, a concentração do viajante se volta para a respiração 

com o intuito de otimizar o esforço físico. Segundo Daniel, “[...] a respiração em cima 

da bicicleta ativa funções cerebrais e deixa o corpo mais ativo [...]”, perceptivo. 

André disse que “o olfato fica mais aguçado por que o pulmão funciona a todo vapor 

[...]”, deixando entrar e sair mais ar.  Bernardo percebe que, “com o pulmão mais 



 

 

aberto e o vento constante, o corpo inala muito oxigênio e os odores são mais 

absorvidos, possibilitando sentir melhor os cheiros do ambiente.” 

 

4.3.2 A VELOCIDADE COMO CONDICIONANTE DA PERCEPÇÃO 

A bicicleta, ao proporcionar ao cicloturista um movimento diferenciado com 

relação à sua velocidade, faz com que o ambiente da viagem seja percebido de 

forma singular. Muitos entrevistados fizeram essa correlação entre a velocidade e a 

percepção. Para eles, o movimento proporcionado pela bicicleta faz com que o 

ambiente seja percebido de forma intensa, o que pode ser exemplificado pelas 

palavras de Artur, ao dizer que [...] A baixa velocidade da bicicleta proporciona uma 

maior percepção das coisas. A gente vê até a borboleta voando do seu lado, ouve o 

barulho da água e dos pássaros.  

Durante a viagem, a velocidade da bicicleta se altera constantemente ao 

longo do percurso porque os diferentes terrenos e relevos proporcionam mobilidades 

diferentes. Uma íngreme descida de asfalto pode levar os cicloturistas a velocidades 

maiores que 70 km/h. Segundo um cicloturista entrevistado, “quando a velocidade é 

alta, o vento é forte e a audição fica quase nula. É preciso prestar muita atenção na 

estrada.” Outros cicloturistas relataram que as descidas de serra são bons 

momentos para descansar, alinhar a coluna, deixar o vento bater no peito, relaxar e 

admirar o entorno.  

4.3.3 AS VIAGENS SÃO PARA PEDALAR, NÃO PARA CHEGAR 

A bicicleta é um dos principais motivos da viagem e o ato de pedalar é um dos 

prazeres dos cicloturistas. Percebe-se, por meio dos relatos, que chegar é menos 

importante do que ir. Ao comparar com viagens de carro, uma cicloturista (RAQUEL) 

refletiu que “o gostoso da viagem de bicicleta é o deslocamento. De carro, o 

deslocamento é como se fosse uma parte em branco da viagem.” Ao fazer a mesma 

comparação, outro viajante disse que, “[...] de carro, a pessoa viaja aos lugares para 

curtir lá. De bicicleta, a pessoa aproveita a locomoção [...]” Portanto, as cidades e os 



 

 

atrativos apenas compõem a viagem, pois ela se dá, na maior parte do tempo, nas 

estradas e trilhas. Um cicloturista fez uma interessante correlação entre a sua 

viagem e uma de ônibus: “De ônibus, me sinto preso. É apenas um transporte para 

chegar aos lugares. Viajar de ônibus é igual a trabalhar. Tem horário para comer, ir 

ao banheiro. De bicicleta, eu fico livre para parar e fazer um monte de coisas.” 

(EROTIDES) 

Durante as viagens, os cicloturistas pedalaram em diferentes paisagens da 

Estrada Real e contaram histórias sobre suas montanhas, vales, matas, cerrados, 

campos rupestres, cidades, fazendas e sítios. Eles, assim como Ingold (2000), 

entenderam paisagem como tudo que está no entorno da pessoa e relataram, entre 

outras coisas, os sons dos carros, das pessoas e das músicas; os cheiros dos 

animais e das plantas; o sabor das comidas; e a textura das estradas. 

As montanhas fazem parte de toda a rota da Estrada Real e também da 

experiência dos cicloturistas que pedalaram pela região. Muitos que percorreram 

rotas relataram que não há um só dia em que não seja preciso subir uma serra. Para 

eles, as serras não são problemas, mas enriquecem a viagem: “As pessoas me 

colocavam a serra (do espinhaço) como obstáculo, mas não vi a serra dessa forma. 

A vontade de subir era grande. Eu poderia subir 3 vezes. Eu gosto de passear em 

lugares bonitos. A serra é linda. Para mim, subir a Serra foi um presente de Deus.” 

(EROTIDES) Para Raquel, “o Espinhaço (Serra) é muito especial: os bichos, as 

samambaias, as matinhas com borboletas, os macacos. Até o cheiro da canela de 

ema quando queima é maravilhoso.”  

As serras também possibilitam ampla visão do entorno. As bicicletas, 

diferentemente dos carros ou dos ônibus, não precisam fazer com que os 

cicloturistas parem em mirantes para apreciar com liberdade de movimento as 

vistas. Durante todo o ato de pedalar, é possível girar o tronco ou a cabeça para 

apreciar detalhes da imensidão de montanhas. Os viajantes podem também 

modificar levemente o traçado da bicicleta para observar melhor um lado ou outro da 



 

 

paisagem. O aprendizado sobre o relevo é muito grande, assim como pode ser 

observado pelas palavras de um viajante: 

 

Eu estava em uma montanha chamada Morro Redondo. Dava para ver a 
Serra do Caraça ao Sul, onde passei no dia anterior. À esquerda, dava para 
ver a Serra dos Alves e Cabeça de boi, onde passaria perto, um dia depois. 
Dava para ver também a montanha perto de Itambé (do Mato Dentro) em 
que passaria no mesmo dia. (VINÍCIUS) 

 

O barulho do atrito do pneu nos terrenos é também uma forma de percebê-

los. Cada tipo de estrada proporciona um barulho diferente. Segundo um outro 

entrevistado (Daniel), o cicloturista “[...] percebe muito o chão: a poeira, a lama, a 

terra branca ou vermelha. Os barulhos são diferentes. O chão é muito importante 

para o rendimento da viagem. É preciso estar muito atento a ele.”  

Os cicloturistas relataram muitos encontros com animais, durante as viagens. 

Para eles, a velocidade da bicicleta e sua baixa emissão de ruídos fazem com que 

os animais não tenham tempo de fugir. Ao longo de uma trilha que percorreu na 

Serra do Cipó, Leonardo contou que viu um esquilo e um macaco, animais que não 

veria de carro. Artur, o seu companheiro de viagem, disse que “[...] nem sabia que 

existia esquilo na região [...]” e completou: “[...] a facilidade de ver os animais é muito 

grande, e a de parar a bicicleta para observar também.” Outro cicloturista relatou 

com entusiasmo que um dia viu um gato do mato preto e grande que, segundo ele, 

parecia uma oncinha. Em um alto de serra, Uirá e Ricardo relataram que um enxame 

de abelhas os atacou. Ser picado por abelhas é também uma intensa forma de 

perceber o ambiente e sua fauna.  

4.3.4 O MUNDO BANHADO EM SOM 

Para viajar de bicicleta e percorrer distâncias é preciso estar disposto a 

enfrentar as intempéries do clima. As chuvas foram relatadas por muitos cicloturistas 

como momentos especiais das viagens. Segundo eles, o corpo produz energia 

suficiente para se manter aquecido e, por isso, elas se tornam prazerosas. 



 

 

As chuvas foram percebidas pelos cicloturistas com todos os seus sentidos. 

Gustavo relatou que em diversas ocasiões sentiu a umidade e o cheiro antes de ela 

chegar. Luiz contou que “tomar chuva é muito gostoso. É muito bom sentir o vento e 

os pingos d’água caindo na cara.” Rafael acrescentou que gosta de ouvi-la: “Eu 

gosto muito de pedalar com a chuva batendo nas costas e ouvir os sons que ela faz. 

Gosto quando já estou pedalando e ela chega. É muito bom pensar no momento da 

chegada para tomar um banho quente e colocar roupa seca.” 

De acordo com Ingold (2000), a chuva contribui para tornar a audição um 

sentido espacial na medida em que banha o mundo em som. De fato, alguns 

cicloturistas relataram que tomar chuva dentro da mata ou no alto de uma serra é 

completamente diferente porque o barulho é diferente. Eles disseram ainda que 

dentro da mata a sensação é diferente porque os pingos d’água são amortecidos 

pelas copas das árvores e as estradas tendem a se tornar cheias de lama. 

4.3.5 O CONTATO COM AS PESSOAS E A PERCEPÇÃO DA CULTURA 

Alguns cicloturistas disseram que a receptividade das pessoas faz com que 

tenham vontade de interagir. Daniel contou que quando viaja de bicicleta “a reação 

das pessoas é muito legal. A receptividade é muito grande e é bom conversar com 

elas.” Nas palavras de outro cicloturista (Antônio Ricardo): “As pessoas são sempre 

muito receptivas. Eu gosto de parar, cumprimentar, conversar com as pessoas e 

escutar seus casos. Ali naquela região as pessoas gostam muito de contar causos e 

é muito bom ouvir.” 

Por meio dessa aproximação proporcionada também pela bicicleta, os 

cicloturistas, durante suas viagens, tiveram a oportunidade de perceber 

intensamente as pessoas. São elas que geram a cultura, ao conviverem umas com 

as outras em um determinado ambiente. Dessa forma, os viajantes perceberam a 

cultura também de forma intensa. 



 

 

No meio rural, o contato se deu nas estradas e também ao passar pelos 

quintais das casas de roça, onde as pessoas recebiam os cicloturistas muito bem, 

oferecendo água, café e indicando o melhor caminho.  

 

Teve um dia que a gente estava no alto da montanha e já estava ficando de 
noite. Um senhor nos viu e queria que a gente dormisse na casa dele 
porque era perigoso andar na serra quando a serração chegasse. Ele nos 
ofereceu comida e lugar para dormir, mas seguimos viagem. (STEVÃO) 

 

O contato diferenciado proporcionado pelo interesse dos habitantes nas 

bicicletas e seus viajantes, bem como a própria pré-disposição desses viajantes à 

interação com as pessoas, proporcionou o compartilhamento de experiências. 

Segundo André: “De bicicleta, é possível conhecer mesmo as pessoas. Você fica 

muito aberto a elas e suas experiências. No momento em que chego a um lugar, 

elas me perguntam sobre a minha viagem. Aí conto a minha história. Elas logo se 

sentem à vontade para contar suas histórias também.” 

As cidades e seus problemas ficam mais expostos aos viajantes de bicicleta. 

Ao refletir sobre a forma com elas são preparadas para o turismo, alguns 

cicloturistas relataram que não há como esconder suas mazelas deles porque 

pedalam pelos locais turísticos e também pelos não turísticos. Raquel relatou que as 

praças centrais e os casarões dos destinos geralmente são preservados e bonitos. 

Ela chamou essas áreas turísticas de teatros e fez a seguinte reflexão ao relatar sua 

chegada a uma cidade: “A chegada de Diamantina é imunda, cheia de lixo. Eu me 

lembro bem do cheiro do esgoto a céu aberto [...] Só deu para ver isso porque, de 

bicicleta, a gente passa atrás do palco turístico. A gente não senta na cadeira da 

frente do teatro.” 

Os cicloturistas, ao pedalar por diversos bairros, perceberam a realidade de 

mais locais das cidades. Eles tiveram chance de conversar com pessoas da periferia 

e das regiões mais centrais, ouvir seus sotaques e seus casos. Eles perceberam a 

diferença entre as casas, os estabelecimentos comerciais e as escolas, tal como 

expressa um entrevistado. “De carro, a pessoa chega na cidade e só pára na praça 



 

 

central. De bicicleta, isto não é possível. A gente chega pela porta da cidade, 

parando, conversando com as pessoas e achando os caminhos. É necessário 

passar pelas periferias para chegar ao centro e conversar com todo tipo de pessoa.” 

(ANDRÉ) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio desta pesquisa, demonstrou-se que as viagens de bicicletas 

realizadas na Estrada Real se apresentaram como ricas e intensas experiências 

turísticas. Os relatos de viagem dos cicloturistas mostraram que o meio de 

transporte utilizado contribuiu para uma percepção ambiental diferente de outras 

formas de turismo. Ao percorrer os lugares de bicicleta, os viajantes interagiram com 

diversos aspectos da paisagem como o clima, as cidades, o relevo e as roças. A 

qualidade do movimento, caracterizada por fatores como a velocidade do 

deslocamento e da posição do corpo, contribuiu de forma direta para esta interação 

peculiar. O fato de esse meio de transporte não ter teto, janelas ou motor fez com 

que os cicloturistas mantivessem contato mais próximo com o entorno. Durante as 

viagens, eles sentiram o frio, o calor e a chuva; ouviram os sons das cidades e das 

montanhas; experimentaram as comidas; conversaram com as pessoas, contaram 

suas histórias e ouviram outras.  

Entende-se que o aprendizado é conseqüência da percepção de uma pessoa 

ao explorar ativamente o ambiente por meio do movimento, dos sentidos e da 

utilização dos conhecimentos prévios. A viagem de bicicleta pela Estrada Real, ao 

possibilitar uma percepção ambiental intensa, proporcionou a incorporação de 

diversos novos conhecimentos pelos cicloturistas e contribuiu para gerar novos 

comportamentos com relação aos lugares visitados e também às suas cidades. 

Assim como relatado pelos entrevistados, o contato próximo com a natureza 

proporcionou um entendimento maior sobre ela. Sofrer um ataque de um enxame de 

abelhas, subir uma serra durante quatro horas e tomar uma forte chuva se 

apresentaram como intensas maneiras de conhecer a fauna, o relevo e o clima da 

região. Alguns aprendizados proporcionaram reflexões por parte dos cicloturistas. O 



 

 

ato de parar em um pequeno riacho na entrada de uma cidade para beber água e 

perceber que está poluído os fez refletir sobre a relação das pessoas com seu 

entorno. Aspectos como erosão de trilhas, lixo nas ruas e animais mortos, nas 

estradas, também desencadearam reflexões. Assim, a experiência turística, em 

viagem de bicicleta, proporcionou educação ambiental aos viajantes. Trata-se, 

portanto, de um tipo de turismo que pode ajudar no desenvolvimento da atividade de 

forma mais responsável com relação ao ambiente.    

A interação singular entre cicloturistas e residentes proporcionou, assim como 

relatado, aprendizados diversos sobre a cultura da região. Os viajantes tiveram a 

chance de interagir com as pessoas e falar com elas sobre suas viagens e histórias 

de vida. Por sua vez, os residentes puderam contar suas experiências e demonstrar 

um pouco de sua cultura. Dessa forma, ao conversar com as pessoas, ouvir 

músicas, pedalar pelas cidades e se alimentar nos mais diversos lugares, os 

cicloturistas se relacionaram com os residentes, perceberam e aprenderam sobre 

sua cultura. Nesse sentido, o cicloturismo se apresenta como um possível 

instrumento de valorização cultural por possibilitar a aproximação entre viajantes e 

moradores.    
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