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Escolas ensinam adultos aprender a pedalar
n Marcela Fonseca

Brincadeira de infância 
para muitos, pedalar torna-se 
um desafio para quem nun-
ca teve uma bicicleta quando 
pequeno. Para dar uma mão-
zinha aos que por algum mo-
tivo não tiveram a chance de 
sair por aí se equilibrando em 
duas rodas de uma ‘magrela’, 
escolas especializadas usam 
métodos para ensinar princi-
palmente adultos.

Felipe Garbin, instrutor 
da G3 Esportes (Rua Ernesta 
Pelosini, 170, São Bernardo 
do Campo, tel.: 4121-9998 
ou  4332-5000), encontrou aí 
uma oportunidade de negó-
cio. “Quando começamos em 
2008 não sabíamos de mais 
ninguém que trabalhasse 
neste formato no Brasil, só 
em Lisboa (Portugal). Como 
já tínhamos a loja de artigos 
esportivos, o objetivo era 
conquistar novos clientes”, 
afirmou. “Montamos, então, 
uma aula didática para ensi-
nar, abrimos as turmas du-
rante a semana e, depois, aos 
sábados”, disse.

Claudia Franco, há um ano 
e meio, foi idealizadora e ins-
trutora do ‘Ciclofemini peda-
lando pela autoestima’ (www.
ciclofemini.com.br email ciclo-
femini@ciclofemini.com.br). 
Ela também se tornou multi-
plicadora da cultura do uso da 
bike. Suas aulas são no Parque 
Villa-Lobos e USP. 

“Quis aprender a pedalar 
quando adulta. Procurei quem 
me ensinasse, não achei e aca-
bei aprendendo sozinha. Em 
cinco meses estava competin-
do na Patagônia. Achava que 
só eu não sabia andar de bici-
cleta, até perceber que não era 
a única.” A saída foi apostar 
em técnicas de seu autoapren-
dizado para ensinar quem 
mais sonhasse aprender.

Instrutores garantem sucesso
Na G3 Esportes, Felipe 

Garbin garante que, em 
três aulas, com uma hora 
de duração cada, o aluno 
aprende. O custo é de R$ 
150,00. “Ensinamos a par-
tir dos quatro anos, sem 
limite de idade. A proposta 
não é fazer andar em três 
aulas, mas a maioria das 
pessoas na segunda aula já 
está pedalando”, diz. 

Ele afirma ter recebido 
alunos até de outras cidades. 
“Já atendi alunos de Campi-
nas, Rio e até de João Pessoa.”

Criada para atender a 

principio apenas o públi-
co feminino, a Ciclofemini 
agora ensina homens, mu-
lheres e crianças. 

“A aula é individual e 
custa R$ 90,00. Quanto 
maior o número de aulas, 
menor o preço. Normal-
mente são entre 15 ou 20 
aulas para que a técnica 
seja dominada”, diz a ins-
trutora Claudia Franco. 

Ela afirma que prepara não 
só para uma simples pedalada, 
mas para o uso da bike como 
meio de transporte, atividade 
física e competições. (MF)

Traumas ou falta de oportunidade 
Traumas ou falta de opor-

tunidade são as principais 
justificativas apontadas por 
alunos para aprender a peda-
lar só depois de velho. 

No caso das crianças, falta 
de tempo, didática e paciência 
dos pais faz com que procu-
rem as escolas para ensinar 
os filhos. “Muitos adultos não 
aprenderam por medo ou por-
que não puderam ter uma bi-
cicleta quando criança. Hoje, 
80% dos alunos são adultos. 

World Bike Tour 
abre inscrições

A partir de hoje estão 
abertas as inscrições para o 
sorteio das vagas do World 
Bike Tour São Paulo 2013, 
que será dia 25 de janeiro, 
como parte das festivida-
des do aniversário da Ca-
pital. Os interessados em 
participar podem se inscre-
ver por meio do site www.
worldbiketour.net.

De acordo com a organi-
zação, estão previstos dois 
sorteios: o primeiro no dia 
30 de setembro, com 5 mil 
vagas, e o segundo dia 31 
de outubro, em que serão 
disponibilizadas outras mil 
inscrições. O regulamento 
permite que o candidato se 
inscreva mais de uma vez e 
também há possibilidade de 
ser contemplado com duas 
vagas para o passeio.

O valor da inscrição é de 
R$ 250,00 por pessoa e dá 
direito a uma bicicleta, ca-
pacete, camiseta e mochila. 
Ao todo estão à disposição 
oito mil kits WBT.

O caminho a ser percor-
rido é de cerca de 10 km, 
com ponto de partida na 
Ponte Otávio Frias de Oli-
veira (ponte estaiada) e a 
chegada na Rua Professor 
Mello Morais, junto à porta-
ria 14 da Cidade Universitá-
ria, na USP. (MF)

A expectativa é diferente: che-
gam desacreditados tanto no 
processo quanto nelas mes-
mas. Mas o método é 100% ga-
rantido”, afirma Felipe Garbin.

Na Ciclofemini, o público 
adulto corresponde a 90% 
do número de alunos, mas as 
crianças começam a chegar 
também. “Por falta de tempo 
ou por não saber como ensi-
nar, os pais estão trazendo 
seus filhos”, afirma Claudia 
Franco. (MF)

G3 Esportes 
garante que 
em três aulas 
aluno aprende

Falta de tempo para ensinar faz com que pais ponham filhos em escolas 

Na Ciclofemini, público adulto nas aulas para andar de bicleta corresponde a 90% do total de alunos
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Traumas ou falta de 
oportunidade são as 
principais justificativas 
apontadas por alunos 
para aprender a
pedalar só depois de 
velho. No caso das 
crianças é a falta de 
tempo, didática e
paciência dos pais que 
faz com que procurem 
as escolas de bike

paciência


