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T E N D Ê N C I A

O 
trailer do canal no YouTube vai direto ao ponto: “Mostramos a 
ideia que mais acredito: a bicicleta muda o mundo em todas as 
vertentes. Mobilidade, esporte, lazer e cidadania”. Descontraída 
e cheia de energia, Renata Falzoni apresenta o Bike é Legal, por-
tal idealizado por ela, focado principalmente em ciclismo e mobi-

lidade urbana. Hoje, ele é uma referência entre os amantes do pedal.
 Esporte, lazer, sustentabilidade e legislação são alguns dos assuntos encon-

trados no Bike é Legal, que tem como objetivo incentivar e até convencer o 
leitor sobre o uso das “magrelas”. Desde o início, o portal também dá bastante 
destaque ao transporte urbano por bicicletas, uma pauta que, até alguns anos 
atrás, pouco aparecia na mídia e atualmente tem ganhado espaço na grande 
imprensa, em sites e blogs.

 Segundo Renata, abordar essa questão é imprescindível, pois é a solução 
mais óbvia para diminuir a quantidade de automóveis nas ruas. “A grande 
imprensa demorou muito para enxergar isso. Mas, apesar do salto que tivemos, 
ainda há alguns problemas: por mais que os meus colegas repórteres se ins-
truam bastante sobre o assunto, eles são subordinados a chefias, a editores 
que ficam em uma bolha dentro dos seus carros, que não andam de bicicleta e 
muito menos de transporte público. Pessoas que desconhecem a cidade como 
um todo. E isso acaba influenciando em uma chamada, na manchete, no esti-
lo das reportagens”, critica.

 No ar há quatro anos, o portal Bike é Legal foi criado em meio a várias mudan-
ças estruturais na ESPN Brasil, onde Renata trabalhou por mais de uma década 
no departamento de esportes radicais. No canal de televisão por assinatura, ela 
produziu e apresentou o programa “Aventuras com Renata Falzoni” até 2013. 
“Eu senti que precisava criar um negócio para que eu não dependesse somente 
de uma redação e que também tivesse um foco.”

 Jornalista há 40 anos, Renata começou a carreira trabalhando com fotojor-
nalismo em diversos veículos de comunicação. Passou pela Folha de S. Paulo e 
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pelas principais revistas da Editora Abril, como 
Playboy, Veja e Placar. Porém, foi fazendo repor-
tagens, sobre uma bicicleta, que ela se notabi-
lizou. Um dos marcos em sua carreira foi tor-
nar-se bike repórter na rádio Eldorado, onde 
levava ao vivo as notícias do trânsito na cidade 
de São Paulo pela visão de uma ciclista. Hoje, 
além de dirigir o Bike é Legal, ela é comentaris-
ta na rádio CBN.

 Willian Cruz, criador do site Vá de Bike, acre-
dita que, mesmo que não seja realizada da manei-
ra ideal, a cobertura dessa pauta na grande 
imprensa melhorou muito na última década. 
“Antes, as reportagens eram categóricas e diziam 
que as bicicletas atrapalhavam o trânsito. Agora, 
elas cobram melhorias nas estruturas cicloviárias 
e até incentivam o uso delas.” Cruz dá como 
exemplo uma matéria publicada recentemente 
na Folha de S.Paulo sobre a falta de manutenção 
das ciclovias no centro da capital paulista. 
Segundo ele, retrata muito bem a realidade da 
situação.

 “A abordagem mais qualificada desse tema, 
tanto pela grande imprensa como por veículos 
menores, pode estar relacionada a dois fatores: 
ao forte trabalho de ativismo realizado por diver-
sos grupos e ao número crescente de jornalistas 
que pedalam no dia a dia. Quando o jornalista 
usa a bicicleta para se locomover, ele consegue 
entender melhor a situação e passá-la para a 
matéria com veracidade. Fica mais fácil reportar”, 
ressalta o criador do Vá de Bike.

 Embora contente com a melhoria na cober-
tura, Cruz reclama do trabalho de alguns edi-
tores e editoriais. “Percebo que os repórteres 
fazem matérias equilibradas, mas o título vai 
em outra direção porque nele há a mão do edi-
tor. Confio no trabalho dos repórteres e des-
confio da edição. Sobre os editoriais, é impres-
sionante como têm equívocos e defendem mais 
o uso do automóvel”, afirma.

 Em abril de 2016, um editorial do Estadão cha-
mou a atenção de Alex Gomes, blogueiro do jornal. 
Certo de que havia informações equivocadas no 
texto, Gomes logo resolveu fazer um post ques-
tionando o veículo e apontando o que estava erra-
do. Sob o título “Plano de Mobilidade Urbana não 
é um ‘delírio cicloviário’”, o post teve grande reper-
cussão e acabou virando tema de redação em um 
livro utilizado por alunos do ensino médio.

 Há três anos à frente do São Paulo na Bike, 
Gomes recebeu o convite do Estadão quando 
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participava do coletivo de ciclistas Bike Zona Sul 
e frequentava as reuniões da Prefeitura de São 
Paulo sobre as novas ciclovias e ciclofaixas da 
cidade. Na época, o jornal estava em busca de 
alguém que pudesse escrever sobre a utilização 
da bicicleta como meio de transporte.

 Atualmente, o São Paulo na Bike tem uma 
média de 47 mil leitores por mês e, segundo 
Gomes, boa parte é formada por pessoas leigas, 
que estão longe do debate sobre locomoção por 
bicicleta, mas têm vontade de pedalar. Um dos 
posts que tiveram mais visualizações traz uma 
lista com os coletivos de pedal de São Paulo. 
“Atualizo o blog pelo menos uma vez por sema-
na e tenho total liberdade para publicar o que 
quiser”, explica o blogueiro.

 
PAIXÃO TRANSFORMADA  

EM REPORTAGEM
 “Eu nunca vou me esquecer do meu aniver-

sário de 5 anos, quando eu peguei a bicicletinha 
que havia ganhado na véspera e consegui ‘deco-
lar’ nela. Foi como se eu estivesse em um tape-
te voador”, recorda-se Renata Falzoni. Nem ela 
mesma poderia imaginar que aquela Caloi aro 18 
de cor azul influenciaria a sua vida para sempre. 
Hoje, 59 anos depois, a paulistana coleciona expe-
riências memoráveis no jornalismo, sempre na 
companhia de uma bike.

 Os números não mentem. Renata já pedalou 
por 28 países e de maneira intensa. Levou a sua 
“magrela” para três Copas do Mundo e três Jogos 
Olímpicos. Em 2012, na edição de Londres, che-
gou a percorrer 500 km sobre duas rodas. 
Equipada com uma grua montada na bicicleta, 
ela produziu diversas reportagens para a ESPN. 
Em uma delas, mostrou os vários canais da capi-
tal inglesa e como funciona a abertura das pon-
tes que dão acesso a eles.

 Assim como Renata, Alex Gomes também cos-
tuma pedalar bastante para produzir as suas maté-
rias, chegando a andar cerca de 80 km com a sua 
bicicleta. “Eu tento pescar as pautas na rua. Circulo 
pela cidade para ver o que está acontecendo e 
converso bastante com os ciclistas. Depois que 
me mudei do Grajaú para cá (região da avenida 
Paulista), eu fiquei mais próximo ao metrô e ao 
centro da cidade. Isso facilitou muito o meu des-
locamento para outras regiões de São Paulo”, diz. 

Uma das preocupações que ele tem aos escrever 
um post é com os dados que utiliza para embasar 
seus textos. Gomes costuma dar uma olhada nos 
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sites da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego), 
do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento) e de organizações como Aliança 
Bike e Ciclocidade. “Acho importante o uso de 
dados. Eles dão mais veracidade ao que estou 
abordando”, ressalta o blogueiro.

 Fã declarado das bicicletas, o apresentador e 
editor-chefe do “Cidades e Soluções”, André 
Trigueiro, já dedicou várias edições à utilização 
da bicicleta como meio de locomoção no progra-
ma da GloboNews.

Uma delas, inclusive, foi vencedora do “Prêmio 
CNT de Jornalismo”, em 2015. “Há muitos desa-
fios a serem superados, principalmente em rela-
ção à segurança dos ciclistas, mas não tenho 
dúvidas de que a melhoria na mobilidade urbana 
passa pela bicicleta integrada a outros modais”, 
afirma o carioca, que lamenta não pedalar mais 
no dia a dia como gostaria.
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