
 

 

 

Devido ao gigantismo do nosso país, muitas mulheres que atuam fortemente no 

mundo da bicicleta, podem passar incógnitas por nossas vidas e pela história do 

ciclismo. 

Mas antes de falar a respeito de três ciclistas poderosas, das cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro, quero voltar no tempo, há mais de 100 anos, para mostrar que a 

relação da mulher com a bicicleta não é tão recente quanto pensamos. 

Sempre falamos a respeito da batalha que as mulheres travam na sociedade por 

direitos e por oportunidades iguais em todas as áreas.  

Para as mulheres que abraçaram a prática do ciclismo, as dificuldades impostas são 

inúmeras: preconceito, falta de reconhecimento, equipamentos não adequados, entre 

outras tantas barreiras. 

Apesar das dificuldades, as mulheres não se entregam e vão à luta mostrando a 

sociedade as suas capacidades, deixando as marcas de suas grandes e nobres 

realizações. 

Não é de hoje que as mulheres se relacionam com a bicicleta, mas apesar desta 

relação vir de muito tempo atrás, até hoje, a grande maioria dos feitos da mulher sobre 

uma bicicleta são pouco divulgados e/ou valorizados.  

O cenário vem mudando a passos lentos e curtos e, por isto sempre que posso me 

utilizo dos veículos que disponho para falar de mulheres que fizeram e fazem muito 

pelo ciclismo, seja o ciclismo esportivo, de locomoção ou lazer apenas. 
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PIONEIRAS 

No final do século XIX as atividades 

eram bem distintas quanto ao gênero. 

Cuidar da casa, costurar era coisa das 

mulheres, trabalhar, estudar, era coisa 

de homens. Nesta época a bicicleta era 

considerada inadequada às mulheres e 

em alguns lugares até proibidas.  

Mas para Annie Londonderry em 1894 

e para Maria E. Ward em 1896 a 

bicicleta era sim para mulheres, e 

provaram através de suas ações que 

podiam pedalar. Imagine o tamanho do 

impacto que estas duas mulheres 

causaram em suas sociedades! 

Em junho de 1894, uma mulher iniciou 

a primeira viagem solo ao redor do 

mundo de bicicleta. Esta pioneira foi a 

jornalista Annie Cohen Kopchovsky, 

nascida na Letônia e naturalizada 

americana. Deu a volta ao mundo de 

bicicleta de 1894 e 1895. Quando 

resolveu iniciar a viagem, Annie já 

estava casada e era mãe de três filhos, 

um de cinco anos, outro de três e um 

de apenas dois.  

 

Para angariar recursos financeiros para 

a sua cicloviagem Annie andava em 

uma bicicleta pela cidade de Chicago, 

Estados Unidos, carregando placas 

pregadas na bicicleta, com anúncios da 

empresa Spring Water Company, 

famosa por sua água Londonderry 

Lithia. A empresa pagaria a Annie 100 

dólares se ela usasse o nome de 

"Annie Londonderry" em sua viagem. E 

foi com este nome, Annie Londonderry, 

que se tornou conhecida pelo seu feito.  

Dois Anos depois do feito de Annie 

Londonderry, Maria E. Ward, em 1896 

publicou o livro Bicycling for Ladies.  

 

Para ela, proibir as mulheres de 

pedalar era algo inconcebível e que 

não deveria ser aceito. Seu livro, um 

verdadeiro manifesto, ensinava as 

mulheres os conhecimentos 

necessários para uso da bicicleta, 

desde a vestimenta mais adequada, 

como fazer reparos e até mesmo a 

melhor posição para pedalar. O livro de 

Maria E. Ward foi considerado radical. 
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QUEM SÃO AS PROTAGONISTAS DE HOJE? 

Mais de 120 anos se passaram desde a viagem de Annie e as mulheres continuam na 

luta, na conquista de um espaço na sociedade pelo direito de: 

 Pedalar em segurança,  

 Pelo direito de serem reconhecidas,  

 Pelo direito de terem os mesmos benefícios,  

 Pelo direito de participar de provas que só aceitam homens e, até coisas bem 

mais simples, como poder participar de uma prova que tenha a sua categoria 

de idade mesmo que seja a única da categoria. 

Quanto mais pesquiso e conheço pessoas nesta minha jornada, percebo que há mais 

mulheres envolvidas com a bicicleta no seu cotidiano do que imaginamos. 

Muitas delas estão fazendo o seu trabalho e sua militância incógnitas com o único 

objetivo: Abrir caminho na sociedade, quebrar paradigmas, cooperar para o bem 

comum de pedalar e empreender. 
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Imagine uma mulher que nunca havia feito uma cicloviagem autossuficiente, sem apoio e 

acampando por lugares ermos, com uma criança de três anos, que não era íntima da bicicleta, 

sair do Brasil para uma viagem pelo Paraguai e Argentina.  

Parece algo impossível? Mas não é, pois foi exatamente isto que Anne Sorathy de Mello 

Odokara Barletta, 31 anos, professora de inglês, influenciada e motivada por um amigo muito 

próximo, resolveu fazer a sua primeira cicloviagem, levando seu filho de apenas três anos a tira 

colo. Seu maior objetivo foi e é mostrar o mundo ao seu filho, pedalando.  

Anne, sempre pedalou, depois abandonou a bicicleta por um tempo, até que seu amigo 

começou a falar das belezas e desafios de uma cicloviagem, Anne começou a sonhar e decidiu 

se jogar na estrada descobrindo os sabores doce e amargo de uma aventura como a que fez.  

Anne contou que teve que aprender absolutamente tudo para fazer a cicloviagem pelo 

Paraguai e Argentina. Para sair do Brasil já não foi nada fácil, pegou três ônibus fazendo 

baldeação, com tudo o que tinha levado para a viagem, bicicleta, trailer para carregar o filhinho, 

quatro alforges, totalizando dois dias de viagem para chegar em Assunção no Paraguai e de lá, 

pedalar até Salta, na Argentina. 

Ao todo a viagem durou 69 dias, passando por muitas cidades e acampando em diversos 

lugares. 

Anne relatou que teve duas grandes dificuldades na viagem: 

 Uma delas foi a companhia, infelizmente o amigo que a acompanhou não teve a 

paciência necessária com uma companheira tão iniciante quanto Anne. Ambos não 

conseguiram se alinhar em termos de objetivos e ritmo de viagem.  

 A outra dificuldade foi o selim. Exatamente por não ter experiência, equipou a bicicleta 

com um selim de má qualidade, o que a fez sofrer demais. Durante a viagem 

conseguiu trocar o selim por um da marca Specialized e pelo menos com este item a 

dificuldade foi sanada. 

 

A AVENTUREIRA 
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Sua maior preocupação era ter recursos para proteger o 

filho, não passar frio, não passar fome e não sentir falta 

dos recursos e conforto que tinha em sua casa.  

Para se preparar para a viagem, buscou informações em 

sites, vídeos, junto a amigos, ciclistas. Não teve nenhuma 

vergonha em expor seu desconhecimento e mostrar que 

precisava de ajuda e orientação para seguir com a sua 

aventura. 

“Aprendi muito com esta cicloviagem. Uma das coisas 

que aprendi foi saber o que levar. Logo no início da 

viagem, percebi que levei coisas demais, tive que eliminar 

10 quilos de coisas desnecessárias. Tive prejuízo 

financeiro, pois tive que enviar todos os itens de volta ao 

Brasil” – relata Anne. 

“Também aprendi a importância de fazer a viagem com 

pessoas que estão no mesmo ritmo e objetivo que o 

seu.  

Se os objetivos e interesses são distintos, há grande 

chance do relacionamento se deteriorar ao longo da 

viagem e ser muito ruim prosseguir com a mesma. Eu fiz 

esta viagem para me sentir livre, me refazer, me 

reencontrar internamente e alcançar meus limites, 

vencendo barreira internas emocionais e físicas” – 

conta Anne. 

 “Diferente do que muitas pessoas imaginam viajar com 

uma criança é muito bom. A criança abre portas, as 

pessoas são carinhosas. A criança não sente as 

dificuldades que sentimos. Para ela é tudo novidade, ela 

vai curtindo. Não tem barreira linguística para a criança. 

Eles brincam, tudo era diversão. Meu filho até aprendeu 

um pouco de castelhano” – comenta Anne. 

“Depois da cicloviagem, a bicicleta se inseriu novamente 

no meu cotidiano. Levo meu filho para todos os lugares, 

vou aos parques, vou ao supermercado fazer compra. 

Criei total autonomia e não dependo mais de carro para 

nada.  

E, atualmente, prefiro viajar de bicicleta, pois o contato 

e a vivência com os locais por onde você passa é 

muito maior. A bicicleta permite que as pessoas do local 

por onde você passa tenham acesso a você e vice versa.  

A viagem pedalando te permite conversar, interagir, 

conviver com os locais. Você não se sente só – finaliza 

Anne. 
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Roberta Godinho de 49 anos é uma 

forte militante no mundo da bicicleta. Ela 

pedala desde criança, mas a sua 

verdadeira paixão pela magrela se deu 

há 25 anos quando se mudou para São 

Paulo e passou a usar a bicicleta para 

todos os seus deslocamentos pela 

cidade. 

Roberta está habituada a pedalar por 

grandes distâncias, além de militante e 

cicloativista, Roberta é também uma 

forte atleta. Um dos seus maiores feitos 

como atleta, foi ser a primeira mulher no 

Brasil a completar uma prova de mil 

quilômetros. Ela participou do Audax 

Randonneur de Florianópolis – (Audax 

Randonneurs é um tipo de desafio onde 

os ciclistas percorrem grandes distancias 

de forma autônoma, sem apoio ou ajuda 

de terceiros). 

 “Largamos debaixo de uma tempestade. Eram apenas 50 ciclistas, sendo eu a única 

mulher do grupo. Após pedalar mil quilômetros cheguei em 11º lugar, Foi uma vitória 

inexplicável.” – relata Roberta. 

A militância e luta pelo direito de 

pedalar pelas ruas da cidade se deu 

por conta da dificuldade que enfrentava 

diariamente, da não aceitação dos 

motoristas em dividir as vias públicas e 

também da falta de respeito para com o 

ciclista. E, foi neste processo de 

militância, que o QG das Capivaras 

surgiu.   

Roberta sentiu a necessidade de criar 

um ponto de apoio aos ciclistas que 

circulam diariamente pela ciclovia da 

marginal do Rio Pinheiros. Um grande 

contingente de trabalhadores que usam a bicicleta como meio de locomoção e têm em seu 

percurso diário a ciclovia. Com ajuda de amigos, Roberta criou um espaço à margem do Rio 

Pinheiros, um ponto de apoio para o descanso e hidratação dos ciclistas. Não somente para o 

descanso, o QG das capivaras também disponibilizava ferramentas e peças para os reparos 

das bicicletas. Tudo gratuitamente com apoio de amigos e voluntários, pessoas físicas e lojas.  

O QG das Capivaras evoluiu de ponto de apoio aos ciclistas que usam a ciclovia para um 

projeto muito maior: Uma ação de apoio e auxílio a comunidades carentes.  

A MILITANTE 
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Atualmente o QG das Capivaras, que 

tem a sua sede na casa de uma amiga 

da Roberta, pois os responsáveis pela 

ciclovia da marginal proibiram a sua 

permanência no local – faz um trabalho 

lindo de arrecadação de bicicletas 

usadas, peças e assessórios. Reciclam 

tudo, montam novas bicicletas a partir de 

tudo que coletam. O material não 

passível de uso é vendido como sucata e 

o dinheiro arrecadado é utilizado para a 

compra de alimentos não perecíveis e 

produtos de higiene pessoal, que 

também são doados para comunidades 

carentes da cidade de São Paulo. 

Roberta faz um trabalho forte junto a 

Câmara Municipal participando de 

reuniões publicas reivindicando melhores 

condições de circulação dos ciclistas 

pela cidade. 

“Participo do dia-a-dia das 

comunidades carentes. Vejo a grande 

dificuldade das pessoas se 

locomoverem pela cidade usando o 

transporte público, alguns não tem 

recursos financeiros para pagar uma 

passagem de ônibus, são pessoas 

que vivem na miséria. Muitas destas 

pessoas dependem da bicicleta para 

se locomoverem pela cidade, mas a 

malha cicloviária da cidade está longe de 

atender as comunidades mais remotas” – 

relata Roberta. 

“Não penso somente nas comunidades 

carentes, penso em todas as pessoas que, 

independente de recursos financeiros, resolveram adotar um meio de transporte ativo e 

saudável, a bicicleta, para a sua locomoção diária pela cidade. Sinto que falta muita união 

entre a população de ciclistas, aqueles que usam a bicicleta para trabalhar, aqueles que usam 

como lazer e também como pratica esportiva.  

É necessário que a comunidade de ciclistas, pessoas físicas, lojas, assessorias, fabricantes, se 

mobilizem e, juntos, exijamos de nossos governantes a disponibilização de uma malha viária 

que atenda, pelo menos, a circulação pelas duas marginais, Pinheiros e Tiete, ligando a zona 

sul a zona norte e leste, com entradas por todas as pontes e viadutos, com iluminação e 

segurança 24 horas por dia, resolvendo sobremaneira a dificuldade de locomoção entre estas 

regiões da cidade” – finaliza Roberta. 
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Gabriela Monteiro De Barros, 60 
anos, arquiteta e empresaria da 
área de eventos, desde criança 
sempre foi apaixonada por bicicleta. 
Quando fez faculdade nos Estados 
Unidos, usava uma bicicleta de 
estrada, francesa, top de linha 
como seu meio de locomoção. 
Adorava fazer o vai e volta da 
faculdade de bicicleta. 
 
Quando voltou ao Brasil esta 
bicicleta continuou sendo a bicicleta 
de passeio, e tempos depois 
quando os filhos nasceram, 
Gabriela adotou a cadeirinha para 
passear com os filhos. Até os 30 
anos, só usava a bicicleta como 
lazer. 
 
Passado um tempo Gabriela iniciou 
na prática esportiva do ciclismo de 
montanha, o mountain biking, MTB. 
Praticou MTB por 16 anos. 

 
“Tive muitas idas e vindas no esporte! Convencida por amigas que já participavam de 
provas, minha primeira prova foi o X-Terra de Ilhabela depois dos 40 anos. Estava totalmente 
despreparada, mas me apaixonei! A partir dai passei a participar de provas de MTB e mais 
duas experiências de X-Terra e uma corrida de aventura! Fechei minha carreira em MTB com 
chave de ouro e uma pneumonia na prova Tour da Patagônia, em 2010. Minha lombar e 
joelhos já estavam bem ruinzinhos. O ortopedista foi bem direto: se quiser vida longa na bike, 
continua com a road” – conta Gabriela. 
 
Gabriela pegou firme na prática do ciclismo de estrada quando se mudou do Rio de Janeiro 
para São Paulo. Assumiu o ciclismo de estrada e se apaixonou. 
 
Gabriela sempre trabalhou a maior parte da minha vida com eventos. Muitos anos com eventos 
de música, mas sempre teve em mente realizar um evento esportivo. Gabriela produziu um 
Rock in Rio, produziu e promoveu turnês de artistas internacionais, eventos 
corporativos,  entre outros, mas sempre manteve em seu radar a possibilidade de 
produzir um evento esportivo, pois quanto mais se envolvia com o ciclismo mais crescia 
a sua vontade de realizar um grande evento nesta área. 
 
Em 2018, já no comando da DNA, empresa de entretenimento e eventos esportivos, Gabriela 
vislumbrou a oportunidade de trazer uma prova da UCI – União Ciclística Internacional, para o 
Brasil. Ela gostava muito da ideia de trazer uma prova classificatória para mundial de amadores 
da UCI para o Brasil. 
 
“Vi a oportunidade batendo na minha porta e corri atrás que nem uma louca, pois o 
prazo era muito curto para cumprir com todas as demandas feitas pela UCI. E para a 
minha alegria a minha proposta foi aprovada. Essa conquista foi um dos maiores 
desafios da minha carreira!” – celebra Gabriela.  
 
 
 
 

A EMPREENDEDORA 
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“Mas não foi nada fácil realizar a primeira 
edição da prova. Encontrei todo tipo de 
dificuldades, mas a falta de patrocínio foi a 
principal e a maior delas.  O número de 
inscritos foi muito menor do projetado, fiquei 
sem verba no meio do processo, tive 
"parceiros" tentando me tirar do negócio 
que, ao perceberem a dificuldade, fizeram 
uma proposta indecente. Entrariam com a 
diferença necessária para a realização do 
evento se eu saísse do projeto. Trinta e seis 
horas antes da prova um procurador geral 
de um município ameaçou embargar a 
prova, terrorismo total! Como tinha toda a 
documentação necessária para a realização 
da prova acionei um advogado amigo, 
Secretaria de Esportes do Governo do 
Estado e o caso foi resolvido.” – relata Gabriela. 

 
A prova Gran Fondo Rio de Janeiro, etapa 
classificatória para o  UCI Grand Fondo World 
Series, mundial de amadores foi um grande 
sucesso. 
 
“Acredito que o diferencial de ser uma prova 
internacional classificatória para o mundial 
faz com que os atletas tenham a 
oportunidade de correr com os melhores 
atletas do mundo. Esse ano, a Gran Fondo 
Rio de Janeiro levou mais de 20 atletas para 
o UCI Grand Fondo World Series realizado 
na cidade de Poznan na Polônia, sendo 2 
campeões brasileiros! Para eles foi uma 
experiência extraordinária e inesquecível! 
Os fez sentir a força dos estrangeiros no 
esporte!” – finaliza Gabriela. 
 
Gabriela relata que o mercado esportivo ainda é 
bem machista, que apesar de ter melhorado em 
relação ao passado, a mulher ainda encontra 
dificuldades e resistências, talvez porque a 

mulher em sua tratativa seja mais cuidadosa e exigente com os detalhes. Mas ela não se 
intimida, pois sempre foi movida a desafios. 
Quando começou no mundo da música, 
trabalhando como produtora, promotora de 
eventos, praticamente não havia mulheres em 
cargos de chefia. Sofreu bastante, mas quanto 
maior era o seu desafio mais se empenhava na 
função. 
 
Quanto ao Gran Fondo Rio de Janeiro, 

Gabriela conta que recebeu um retorno muito 

positivo dos participantes. Disse que todos 

amaram a prova e voltarão para a edição de 

2020. Os atletas entenderam que o nível dos 

participantes é alto e que precisam treinar 

bastante para conseguirem melhores resultados 

e consequentemente a classificação para o 

mundial, que será realizada em Vancouver, no Canada. 


